Załącznik nr 5 – KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ŁĄCZNIE Z
OBOWIĄZKIEM INFORMACYJNYM ZGODNIE Z RODO
W związku z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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: RODO) przedstawiamy oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych oraz danych osobowych Dziecka i informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja
2018 r. przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych
osobowych przez ADMINISTRATORA.
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Karolina Dobska-Mańko prowadząca
działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod firmą:
LOGOS Architektura Umysłu Karolina Dobska-Mańko, przy ul. Jugosłowiańskiej 65/67, 60-149
Poznań, NIP: 7792131476, REGON:301383376 (dalej też „ADMINISTRATORA”/ „ADO”).

2.

Administrator danych osobowych dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności
przed dostępem osób nieupoważnionych na zasadach określonych w RODO.

3.

ADO zapewnia wszystkim Rodzicom/Opiekunom prawnym realizację uprawnień wynikających z
RODO, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia
danych, prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo wniesienia
sprzeciwu.

4.

Dane przekazywane przez Rodzica/Opiekuna prawnego w trakcie korzystania usług świadczonych
przez Żłobek/Klub Malucha mogą być wykorzystywane przez ADO w następujących celach: (1)
realizacji umowy (dalej też „umowa główna”) (2) statystycznych (3) kontaktów związanych z
realizacją umowy (4) w celach podatkowych;

5.

ADO przetwarza dane osobowe w celu określonym w ust. 4 powyżej wykorzystując dane osobowe w
takie jak: imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna prawnego/ Dziecka, adres, numer telefonu oraz adres
poczty elektronicznej e-mail, zgodnie z RODO a także ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych .

6.

Podanie danych Rodzica/Opiekuna prawnego/ Dziecka w trakcie zawieranie umowy głównej jest
dobrowolne. Jednakże zawarcie umowy głównej i jej wykonanie przez Administratora, nie jest
możliwe bez podania przez Rodzica/Opiekuna prawnego danych osobowych.

7.

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: urzędom, a także właściwym
organom (np. policji) w ramach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

8.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia przez Administratora
wszystkich obowiązków nałożonych na niego normami prawnymi, w szczególności do rozliczenia
wykonania umowy głównej, a w przypadku korzystania przez Rodzica/Opiekuna prawnego ze
wsparcia w ramach projektu unijnego - do czasu rozliczenia Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.

9.

Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej
liczbie określonych celów ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Rodzicowi/Opiekunowi prawnemu przysługują
określone prawa, w tym: (1) prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących; (2) prawo do
sprostowania tych danych; (3) prawo do usunięcia tych danych, (4) prawo do ograniczenia
przetwarzania tych danych; (5) prawo do przenoszenia tych danych; (6) prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych
osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów); (7) prawo do wycofania zgody w
dowolnym momencie (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda) –
na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach RODO.
11. Administrator danych osobowych nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu zawarcia
umowy głównej oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o
Rodzicu/Opiekunie prawnym/Dziecku jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy
prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań,
aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami
RODO.
12. Wraz z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych Rodzica/Opiekuna prawnego/
Dziecka, Administrator danych osobowych usunie dane Rodzica/Opiekuna prawnego/ Dziecka na
stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych.
13. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez ADO w razie wszelkich uchybień co do ich
przetwarzania, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl).
W związku z powyższym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora/ADO, moich danych
osobowych zawartych w umowie głównej o których mowa w pkt.5 w celu i zakresie wskazanym w pkt.4 w tym
niezbędnym do realizacji umowy głównej.
______________________________________
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