Klauzula Informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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. Urz. UE L
110, s. 1- dalej: RODO, niniejszym informujemy Państwa, iż Niepubliczny Młodzieżowy
Ośrodek Socjoterapii 67 w Olsztynie, przy którym funkcjonuje Niepubliczna Szkoła
Podstawowa Specjalna 67 w Olsztynie gromadzi i przetwarza podane przez Państwa dane
osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu), w wyniku
dobrowolnego ich przekazywania.
Szczegóły dotyczące przetwarzania danych znajdziecie Państwo poniżej.
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Niepubliczny Młodzieżowy
Ośrodek Socjoterapii 67 w Olsztynie, przy którym funkcjonuje Niepubliczna Szkoła
Podstawowa Specjalna 67 w Olsztynie, zwanym dalej „Ośrodkiem” lub „Administratorem
danych”(adres: ul. Dworcowa 60A, 10-437 Olsztyn, tel. 89 652 18 41, e-mail:
sekretariat.nmos67@gmail.com).
2. Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych
Państwa dane osobowe są przetwarzane ponieważ jest to niezbędne do zawarcia z
Państwem umowy w zakresie pobytu Państwa dziecka w Ośrodku oraz kształcenia w
funkcjonującej przy Ośrodku Szkole oraz w celu należytego wykonania tej umowy (podstawa
prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit b RODO).
Niepodanie danych osobowych powoduje niemożność zawarcia z Państwem umowy, a
co za tym idzie pobytu Państwa dziecka w Ośrodku oraz kształcenia w funkcjonującej przy
Ośrodku Szkole. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia trwania
umowy, a po takim zakończeniu przez okres wymagany w odrębnych przepisach (do celów
archiwizacyjnych, podatkowych lub księgowych.
Ponadto przetwarzanie danych osobowych Państwa oraz danych osobowych Państwa
dzieci jest niezbędne do:
a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych,
wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.
U. z 2017r. poz. 59 z późn.zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
(podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit c RODO);
b) ochrony żywotnych interesów Państwa dzieci, związanej z pobytem dziecka w
Ośrodku (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit d RODO
Ponadto Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci będą przetwarzane
w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Ośrodka
(podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit f RODO), którym jest:
- prowadzenie działań promujących oraz informacyjnych dotyczących zasad funkcjonowania
Ośrodka;

- kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami
promującymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą przez e-mail oraz telefon;
- zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczy Ośrodek, oraz przeciwdziałanie
oszustwom i nadużyciom;
- obsługa Państwa próśb przekazywanych w szczególności przez formularz kontaktowy w
sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
- windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
- prowadzenie analiz statystycznych;
- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności
(wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
3. Skutki odmowy podania danych
Wymagamy podania przez Państwo danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać
umowę zawartą z Państwem, a tym samym świadczyć usługę.
Jeśli z jakiegoś powodu nie podacie Państwo tych danych osobowych, niestety nie
będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, a w konsekwencji nie będzie możliwym
korzystanie z naszych usług.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych
danych niezbędnych do realizacji celów, dla których dane są przetwarzane. Poza tymi
przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.
4. Udostępnia danych innym podmiotom
W celu prawidłowej realizacji usług Państwa dane osobowe mogą być udostępniane
podmiotom współpracującym z Ośrodkiem, jedynie w zakresie koniecznym dla celów, dla
których dane są przetwarzane.
5. Okres przechowywania danych
Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z
Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
- statystycznych i archiwizacyjnych,
W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących
przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym
Ośrodek zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla
udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia
przez organy publiczne.
6. Uprawnienia wobec Administratora danych
Administrator danych gwarantuje spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z
przepisów RODO oraz przepisów krajowych dotyczących ochrony danych osobowych, tj.
prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania,
prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w

tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych.
Z uprawnień tych możecie Państwo skorzystać, gdy:
- w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
- w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie będą już niezbędne do celów, dla
których zostały zebrane; cofnięcie zgody na przetwarzanie danych; zgłoszenie sprzeciwu
wobec przetwarzania danych; przetwarzanie niezgodnie z prawem; potrzeba usunięcia danych
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
- w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy dane są nieprawidłowe –
można żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić
prawidłowość tych danych; dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne do
obrony lub dochodzenia roszczeń; wniesiony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania danych
– do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne
wobec podstawy sprzeciwu;
- w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na
podstawie zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w
sposób automatyczny.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych
osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).
7. Prawo do sprzeciwu
Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych
osobowych, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez
szczególną sytuację, w której znaleźliście się Państwo.

