Klauzula Informacyjna dla dzieci/rodziców – zajęcia grupowe/indywidualne*
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:
1. Centrum Kreatywnego Rozwoju Dziecka Skarb non profit sp. z o.o. / Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Akademia Malucha w Mikołowie ul. Paprotek 28, 43-190 Mikołów, NIP 6351850537 jest Administratorem Pani/Pana danych
osobowych.
2. Nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.
3. Kontakt na adres e-mail: wspolnyskarb@gmail.com
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) w celu realizacji zajęć terapeutycznych rozwoju dzieci i młodzieży (w tym zawarcie kontraktu, prowadzenie arkusza obserwacji
dziecka, ocenę sprawności dziecka w zakresie: motoryki dużej, motoryki małej, percepcji, komunikacji, rozwoju emocjonalnego i
zachowania, cenę postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w
środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym, formacje dotyczące poszczególnych zajęć
terapeutycznych).
Podstawą przetwarzania jest obowiązek prawny spoczywający na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz Art. 9, ust. 2, lit. d,
lit. g
2) w celu wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie obowiązujących przepisów prawa
m.in. w zakresie prowadzenia rachunkowości (wystawienie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych,
rozliczenia z MOPS), dokonywania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. c RODO),
3) w celu obsługi reklamacji oraz ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest
prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
4) w celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne Centrum Kreatywnego Rozwoju Dziecka Skarb non profit sp.
z o.o./ Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Akademia Malucha w Mikołowie, ul. Paprotek 28, 43-190 Mikołów,
NIP 6351850537 Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
5) w celu promocji działalności Centrum Kreatywnego Rozwoju Dziecka non profit sp. z o.o. / Niepublicznej Poradni PsychologicznoPedagogicznej Akademia Malucha w Mikołowie poprzez artykuły, fotografie, filmy, artykuły zamieszczane w lokalnej prasie, na
portalach internetowych oraz na stronie www.fundacjaskarb.pl . Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Centrum
Kreatywnego Rozwoju Dziecka non profit sp. z o.o. / Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Akademia Malucha w
Mikołowie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub zgoda osoby(wizerunek) (art. 6 ust.1 lit. a RODO)
Dane osobowe przetwarzamy w zakresie:
•
dane zwykłe: adres e-mail, imię, nazwisko, telefon do kontaktu, dane teleadresowe, Pesel, data urodzenia, miejsce urodzenia,
miejsce zamieszkania, dane osobowe rodziców i opiekunów prawnych
•
dane sensytywne(wrażliwe dotyczące zdrowia, rodziny) – w zakresie wynikającym z okoliczności w oparciu o obowiązujące
regulacje prawne- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego
wspomagania dzieci (Dz. U. 2017 poz. 1635).
Podstawy prawne:
•
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych
poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych(Dz. U. z 2013 poz. 199 z późn.zm.)
•
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz. 996 i 1000 z późn.zm.);
•
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.);
•
Ustawy o systemie informacji oświatowej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (tekst ujedn. Dz.U z 2017 poz. 2159 z późn. zm.);
•
Statut Centrum Kreatywnego Rozwoju Dziecka non profit sp. z o.o./ Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Akademia Malucha w Mikołowie.
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów
prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Minister właściwy do spraw edukacji, Kuratorium Oświaty w Katowicach,
ubezpieczyciel –osoby objęte polisą ubezpieczeniową, Szkoły lub inne Placówki Oświatowe, podmioty finansujące(MOPS),
nadzorcze i kontroli oraz podmioty z którymi zawarto umowy powierzenia(podmioty świadczące usługi informatyczne i serwisowe)
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa czyli 10 lat.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w granicach określonych w
przepisach prawa.
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem umownym, warunkiem zawarcia
umowy lub dobrowolnie wyrażoną zgodą.
10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
* Niepotrzebne skreślić

