Klauzula informacyjna dla poręczycieli do umowy
Zgodnie z art. 13 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 (zwanej dalej RODO) Publiczne Przedszkole nr 2 w
Goczałkowicach-Zdroju, 43-230, Goczałkowice-Zdrój, Wisławy Szymborskiej 1a, informuje, że:
1.Administratorem Danych Osobowych jest Publiczne Przedszkole nr 2 w Goczałkowicach-Zdroju, 43-230,
Goczałkowice-Zdrój, Wisławy Szymborskiej 1a;tel. +48 322107224 e-mail:
sekretariat@przedszkole2goczalkowice.pl;
2.Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest Marcin
Gruszka (kontakt do inspektora: e-mail: iod24h@data.pl, tel: 785465194).
3.Pana/Pani dane są przetwarzane w celu zabezpieczenia umowy pożyczki– art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO.
4.W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń Pana/Pani dane mogą być przetwarzane również w celu
obrony/dochodzenia tych roszczeń, a także w celu wykazania ciążących na administratorze obowiązków prawnych
(art. 6 ust. 1 lit. c oraz Art. 9 ust. 2 lit. f RODO).
5.Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, natomiast w przypadku odmowy podania tych danych nie
będzie możliwe poręczenie przez Panią/Pana pożyczki, co może skutkować odmową jej przyznania uprawnionemu
pracownikowi/emerytowi/renciście.
6.Dane będą udostępniane odbiorcom na podstawie przepisów prawa zaś powierzane w oparciu o stosowne
umowy z podmiotami przetwarzającymi.
7.W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do Pana/ Pani
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
8.Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
9.Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

