Polityka Prywatności
Fundacji Polska Szkoła w Tilburgu
W związku z tym, że w dniu 25 maja 2018 roku zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
Poniżej zebraliśmy informacje dotyczące zasad przetwarzania Twoich danych osobowych, które
przekazujemy Ci w wykonaniu obowiązku nałożonego przez art. 13 RODO.
Prosimy o zapoznanie się z tym.
Informujemy, że wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na
jaki wyraziłeś lub wyrazisz zgodę.

1. Jakie dane posiadamy w bazie danych?
Dane osobowe, które posiadamy pochodzą od Ciebie. Twoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres
mailowy, adres zamieszkania, numer telefonu oraz/lub dane dziecka zapisanego do szkoły: imię, nazwisko,
data i miejsce urodzenia, znajdują się w naszej bazie, którą sami przetwarzamy w celach administracyjnych
szkoły.

2. Jak przetwarzamy Twoje dane?
Przykładamy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane
ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących
ochrony danych osobowych. W każdej chwili masz prawo wycofać swoją zgodę na otrzymywanie od nas
maili oraz zapomnienie Twoich danych wysyłając maila na adres: pstilburg.zarzad@gmail.com
Twój adres mailowy wykorzystujemy w celu przesyłania informacji związanych z działalnością szkoły jak
również do przesyłania informacji, które otrzymujemy od naszych partnerów a mogą być dla Ciebie
interesujące. Wysyłanie wiadomości drogą mailową jest dla nas bardzo ważnym źródłem kontaktowym aby
przekazywać informacje szkolne.
Twoje dane przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przechowywane tylko do momentu złożenia
przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Twoje dane osobowe przetwarzamy w
następujących celach:
1. kontaktowanie się z Tobą w celach informacyjnych związanych z działalnością szkoły, poprzez
dostępne nam kanały komunikacji (mail, telefon, portale społecznościowe) za Twoją zgodą
udzieloną w formularzu podczas zapisu dziecka do szkoły lub/i w osobnym formularzu;
2. kontaktowanie się z Tobą w celu uiszczenia opłaty szkolnej;
3. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania
spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa);
4. w celach promocyjnych szkoły, wykorzystując zdjęcia z imprez szkolnych na stronie internetowej
oraz portalach społecznościowych na co wyraziłeś zgodę podczas zapisu dziecka do szkoły lub/i
w osobnym formularzu;
5. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane naszym partnerom i podwykonawcom w związku z
rozwiązaniami informatycznymi w związku z realizacją naszej działalności. Zostaniesz o tym
wcześniej powiadomiony;
6. Twoje dane osobowe nie są udostępniane ani sprzedawane podmiotom zewnętrznym bez Twojej
wiedzy.
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3. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest
Fundacja Polska Szkoła w Tilburgu KvK nr. 61911690. Za ochronę Twoich danych w szkole odpowiedzialny
jest zarząd szkoły.

4. Twoje prawa:
W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), masz również prawo
do:
1.
informacji o celu zakresie i sposobie przetwarzanych danych
2.
dostępu oraz zmiany swoich danych
3.
żądania zaprzestania ich przetwarzania
4.
sprostowania (poprawienie danych)
5..
ograniczenia przetwarzania – stosownie do złożonego wniosku
6.
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza
przepisy prawa.

5. Jak się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o
przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować
wysyłając pytanie na adres: pstilburg.zarzad@gmail.com

6. Informacje końcowe
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w powyższym dokumencie. W przypadku zmian
udostępnimy Państwu uaktualniony dokument. Ze względu na to prosimy
o zapoznawanie się z nim w razie potrzeby.
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