Załącznik A
Informacja o prawach i zasadach przetwarzania danych
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej
zwane „RODO”) informujemy, że przetwarzamy dane osobowe Państwa oraz dzieci, które nie ukończyły 16. roku
życia i nad którymi sprawują Państwo władzę rodzicielską lub opiekę.
Administratorem danych osobowych jest FUNDACJA NA RZECZ EDUKACJI I ROZWOJU STER z siedzibą przy ulicy
Chrobrego 151 w Toruniu (kod pocztowy 87-100), z którym możesz skontaktować się w celu skorzystania z
określonych poniżej praw, osobiście lub pisemnie pod w/w adresem lub poprzez e-mail wysłany na adres
szkolamotyli@gmail.com.
Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci są przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o przyjęcia
dziecka do Dwujęzycznego Przedszkola Butterfly prowadzonego przez Fundację na rzecz Edukacji i Rozwoju STER, a
następnie w celu zawarcia i realizacji umowy o wychowanie przedszkolne oraz realizacji działań statutowych Fundacji
i reprezentowania interesów Rodziców i Dzieci. Przetwarzanie danych Państwa oraz dzieci, które nie ukończyły 16.
roku życia i nad którymi sprawują Państwo władzę rodzicielską lub opiekę, odbywa się na podstawie wyrażonej przez
Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust.2 lit. a),b) RODO.
Dane osobowe niezbędne do wykonania umowy, której Państwo lub reprezentowane przez Państwa dzieci są stroną,
są przetwarzane na podstawie RODO zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz lit. f). Dane osobowe przetwarzane w celu
przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz archiwizacyjnej są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c).
Dane osobowe, o których mowa powyżej, mogą być powierzane do przetwarzania m.in. dostawcom usług
informatycznych, dostawcom usług księgowo-rozliczeniowych lub innym podmiotom, z którymi Administrator
Danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, firmom świadczącym usługi pocztowe i
kurierskie oraz mogą zostać udostępnione podmiotom w stosunku do których jesteśmy zobowiązani z mocy prawa
do ich przekazywania np. organom administracji publicznej.
Mają Państwo prawo do wglądu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania), usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, udostępniania, przenoszenia oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania i prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest możliwe w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Informujemy, że podanie danych w celu rozpatrzenia wniosku o przyjęcie do przedszkola oraz wykonania
umowy jest dobrowolne i stanowi wymóg umowny, ale jest niezbędne do wykonania umowy. W przypadku
udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych świadczonych drogą
elektroniczną, możesz ją wycofać w każdej chwili bez wpływu na umowę. Podane przez Państwa dane nie będą
podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu).
Dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody będą przechowywane do dnia cofnięcia
zgody i maksymalnie 30 dni po tej dacie, z uwagi na konieczność wykonania czynności technicznych w celu usunięcia
tych danych.
Dane osobowe niezbędne do wykonania umowy o wychowanie przedszkolne przetwarzane będą do chwili cofnięcia
zgody lub do upływu okresu przydatności tych danych, tj. przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających z umowy,
ale nie krócej niż przez okres 6 lat w przypadku konieczności przechowywania dokumentów rachunkowych.
W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych najszybszym sposobem kontaktu z
Administratorem Danych jest wysłanie wiadomości e-mail na adres: szkolamotyli@gmail.com.

