Przedszkole Miejskie Nr 204
91 -495 Łódź, ul. Sitowie 15 tel.426588700
Łódź, dn……………………

Klauzula informacyjna dla kontrahentów:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego 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
(RODO) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Miejskie Nr
204 w Łodzi z
siedzibą w Łodzi przy ul. Sitowie 15, 91-495 Łódź z którym można się kontaktować
pod adresem kontakt@pm204.elodz.edu.pl, lub pisemnie na adres podany wyżej;
2) Administrator powołał inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować pisząc na adres
e-mail: iod@@pm204.elodz.edu.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. b w celu wykonania zawartej umowy.
b) art. 6 ust. 1 lit. c w celu wypełnienia obowiązków prawnie ciążących
na administratorze.
c) art. 6 ust. 1 lit. f w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego
prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktów.
4) Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe należące do kategorii:
a) podstawowych danych identyfikacyjnych (imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL,
seria/numer dowodu osobistego),
b) dane dotyczące zamieszkania (adres),
c) dane umożliwiające bezpośredni kontakt (adres e-mail, numer telefonu),
d) dane rozliczeniowe (numer rachunku bankowego).
5) Źródło danych osobowych i ich zakres.
a) Posiadane przez nas Pani/Pana dane osobowe w celu ich przetwarzania w całości zostały nam
udostępnione przez Panią/Pana przy zawarciu umowy.
6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) Pomioty zajmujące się obsługą księgową i rachunkową Administratora danych osobowych.
b) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej;
8) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z
instrukcją kancelaryjną
9) 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 (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.;
11) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym - warunkiem umownym
jak również koniecznością prawidłowego dokonania rozliczeń finansowych. Jest Pani/Pan
zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości zawarcia umowy.
12) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

