Załącznik nr 1 do Umowy

Polityka ochrony danych osobowych w Punkcie Przedszkolnym
Dinusie

Rozporządzenie 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 (Dz.U. UE.L z 2016 r., nr 119, poz. 1) kładzie szczególny
nacisk na ochronę danych osobowych dzieci.
Dane dzieci i ich rodziców przetwarzane są w Punkcie Przedszkolnym
Dinusie jedynie w celu realizacji umowy, oraz regulaminu podpisanego
przez rodziców dzieci uczęszczających do punktu. Powierzone przez
rodziców dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez dyrektora
placówki i osoby upoważnione w celach niezbędnych do prowadzenia
placówki w zakresie obsługi księgowej, płacowej, do realizacji zajęć,
do prowadzenia dokumentacji oświatowej. Powierzone informacje
rodziców na temat zdrowia dziecka są niezbędne dla jego
bezpieczeństwa w placówce. Podmiot przetwarzający, czyli Punkt
Przedszkolny Dinusie zobowiązuje się do zachowania tajemnicy
przetwarzanych danych osobowych zarówno w trakcie trwania umowy
jak i po jej ustaniu. Rodzic ma prawo wglądu w dokumentacje
prowadzoną przez punkt, która dotyczy jego dziecka. Rodzice mają
prawo wyboru umieszczania wizerunku ich dziecka na stronie
internetowej, które zawarte jest w regulaminie. Jeżeli rodzice nie
wyrażają zgody na umieszczanie fotografii dziecka na stronie
internetowej placówki zobowiązani się do złożenia pisemnej

deklaracji. Po ustaniu umowy rodzic w formie pisemnej może żądać
usunięcia danych osobowych dziecka i zdjęć dziecka ze strony
internetowej.
Punkt Przedszkolny Dinusie po stwierdzeniu naruszenia ochrony
danych osobowych bez zwłoki zgłasza fakt rodzicom w ciągu 48 h.
Punkt Przedszkolny Dinusie zobowiązuje się do zachowania w
tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i
danych otrzymanych od rodziców uzyskanych w jakikolwiek inny
sposób, zamierzony czy też przypadkowy w formie ustnej, pisemnej,
lub elektronicznej(,, dane poufne’’), chyba ze konieczność ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa,
umowy, regulaminu lub prawa oświatowego.
Niniejszy dokument stanowi załącznik nr 1 do umowy o świadczenie
usług i został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
dla każdej ze stron.
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