Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania pomocy społecznej Fundacji Nasze Dzieci

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe dziecka oraz jego rodziców lub prawnych opiekunów przetwarzane będą przez Fundację Nasze Dzieci pod adresem:
ul. Kasprzaka 74a, 41-303 Dąbrowa Górnicza (Administratora) dla celów niezbędnych do:
- rozpatrzenia prośby (wniosku), przyznania i realizacji świadczeń pomocy społecznej w oparciu o Regulamin udzielania pomocy społecznej
Fundacji Nasze Dzieci, a także po zakończeniu tych procesów, ale jedynie w celach podatkowych i statystycznych lub rozpoznania roszczeń.
Przetwarzanie danych osobowych dziecka obejmuje: imię, nazwisko, data urodzenia, nazwa i adres placówki edukacyjnej do której uczęszcza
dziecko. Przetwarzanie danych osobowych rodziców lub opiekunów prawnych obejmuje: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, telefon
kontaktowy, e-mail, ilość osób w rodzinie, ilość dzieci w rodzinie i w jakim wieku, źródła i wysokość dochodów rodziny, średni dochód na
osobę w rodzinie, sytuacja materialna, życiowa i zdrowotna rodziny, decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy społecznej,
wartość i forma udzielonej pomocy społecznej, informacje czy opłaty za przedszkole są przez rodziców opłacane, data zawarcia i okres
obowiązywania umowy z przedszkolem, informacje czy dziecko jest na liście przedszkolaków w danym miesiącu, informacje za jakie okresy
przyznawana i udzielana jest pomoc społeczna.
Dane osobowe określone powyżej podlegać będą pełnej ochronie i będą one przetwarzane (tzn. m.in. zbierane, przechowywane, zapisywane,
przeglądane) przez Administratora na podstawie niniejszej zgody (począwszy od 25 maja 2018 r. także na podstawie art. 6 ust 1 lit. a)
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 danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
Dane osobowe określone powyżej zostaną udostępnione podmiotom trzecim, jeśli będzie ku temu podstawa prawna (np. Policji,
Prokuraturze, Sądom). Dane również mogą zostać powierzone do przetwarzania na rzecz podmiotów trzecich świadczących dla
Administratora usługi informatyczne, podatkowe, księgowe, finansowe.
Wyrażam zgodę na udostępnienie do przedszkola do którego uczęszcza dziecko (wskazanego przez rodziców lub opiekunów prawnych
w prośbie o udzielenie pomocy społecznej) danych osobowych dziecka w zakresie: imię, nazwisko oraz danych osobowych rodziców lub
opiekunów prawnych w zakresie: imię, nazwisko, e-maile, informacji za jakie okresy przyznawana i udzielana jest pomoc społeczna, wartość
i forma udzielonej pomocy społecznej w celach:
- powiadomienia przedszkola o udzielonej pomocy społecznej,
- przekazywania przyznanych zapomóg do przedszkola na podstawie rachunku lub innego dokumentu księgowego wystawionego Fundacji
przez przedszkole. Rozliczenie usług będące podstawą wystawienia rachunku zawiera listę dzieci, których rodzice otrzymują pomoc społeczną
na pokrycie kosztów czesnego w danym miesiącu.
Wyrażam zgodę na udostępnienie do ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej danych osobowych dziecka w zakresie: imię,
nazwisko, nazwa i adres placówki edukacyjnej do której uczęszcza dziecko oraz danych osobowych rodziców lub opiekunów prawnych
w zakresie: imię, nazwisko, ilość osób w rodzinie, ilość dzieci w rodzinie i w jakim wieku, średni dochód na osobę w rodzinie, sytuacja życiowa
i zdrowotna rodziny, informacje czy dziecko jest na liście przedszkolaków w danym miesiącu, informacje za jakie okresy przyznawana
i udzielana jest pomoc społeczna, wartość i forma udzielonej pomocy społecznej w celach:
- zabezpieczenia środków finansowych na realizację świadczeń z pomocy społecznej Fundacji Nasze Dzieci
- statystycznych,
- kontrolnych.
Pamiętaj, że masz prawo do wglądu do danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia
(po 6 latach licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dziecko zakończyło uczęszczanie do Przedszkola), a począwszy od 25 maja 2018
r. - masz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania,
przeniesienia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady korzystania z tych
praw określają przepisy prawa. Możesz cofnąć udzieloną już zgodę lub zgody w każdym momencie poprzez przesłanie listu na adres wskazany
poniżej. Pamiętaj, że cofnięcie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych pozostaje bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem, a zgoda jest konieczna do wykonywania
działalności przez Administratora i jej cofnięcie spowoduje brak możliwości udzielania Tobie pomocy społecznej przez Fundację Nasze Dzieci.
Dane osobowe objęte niniejszym formularzem będą przetwarzane przez okres uczęszczania dziecka do przedszkola oraz przez 6 lat licząc od
końca roku kalendarzowego, w którym dziecko zakończyło uczęszczanie do przedszkola.
We wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych, w tym w celu skorzystania powyżej opisanych praw należy skontaktować się
z Administratorem listownie na adres Fundacja Nasze Dzieci, al. Piłsudskiego 92, 41-308 Dabrowa Górnicza.
Jednocześnie informujemy, iż Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (profilowanie).
Poprzez złożenie podpisu poniżej wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla celów i na zasadach
określonych powyżej.
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