Lublin, ……………………….
(data)

(pieczątka)
Klauzula informacyjna dla Rodzica/Opiekuna

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 oraz z Dekretem ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, wydanym przez Konferencję
Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r., informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani oraz pozostającego pod Pana/Pani opieką
dziecka, będącego wychowankiem naszej placówki, jest Specjalny Ośrodek Wychowawczy
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Lublinie 20-079, ul. Dolna 3 Maja
4, tel.: (81) 532-04-29, adres e-mail: ssmillb@interia.pl .
2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionych interesów na
podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, według art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane udostępnione
przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych
będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
3. Dane będą przechowywane przez okres 10 lat od zakończenia pobytu dziecka w placówce
oraz zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów
związanych z nawiązaniem i przebiegiem realizacji świadczonych usług.
5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
wyrażonej przed jej cofnięciem.
6. Jeżeli Pan/i uzna, że Pana/i dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z prawem,
przysługuje Panu/i możliwość złożenia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, kiod@episkopat.pl lub
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax. 22 531 03
01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.
7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu ani
zautomatyzowaniu. Nie będą również przekazywane do państw trzecich.

Zapoznałem/am się
……………………..…………………………………..…
miejscowość i data, podpis Rodzica/Opiekuna

....................................................................
podpis administratora

