
 
 

Інформаційне положення GDPR 
 
Відповідно до ст. 13 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист 
фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також про скасування 
Директиви 95/46 / ЄС, надалі іменований як GDPR (4.5 2016 L 119/38 Офіційний журнал Європейського Союзу EN), я 
повідомляю: 
 
Контролер даних: 
Адміністратором Ваших персональних даних та Вашої дитини є Державний дитячий садок № 20 з головним офісом в 
Ополе за адресою: вул.Grudzicka 48; 45-432 Ополе, телефон: 774554840 e-mail: pp20@opoleprzedszkole.pl, 
в особі завідувача дитячого садка 
 
Посадовець із захисту даних: 
Адміністратор призначив спеціаліста із захисту даних, до якого можна зв’язатися з усіх питань, пов’язаних із: 
    • обробка ваших даних дитячим садком 
    • здійснення ваших прав, пов'язаних з обробкою даних 
за телефоном: 77 44 61 103, електронною поштою: iod@cuw.opole.pl або за адресою Центру спільних послуг в Ополе, вул. 
Пястовська 17, 45-082 Ополе 
 
Мета обробки та правова основа: 
Ваші персональні дані та персональні дані вашої дитини будуть оброблятися на підставі ст. 6 сек. 1 літ. в, ст. 9 сек. 2 літ. g 
GDPR з метою виконання статутних завдань, зазначених у Законі - Закон про освіту 14 грудня 2016 р. (Вісник законів від 
2017 р., ст. 59 та Закон про систему освіти від 07.09.1991 р. (Вісник законів від 2017 р., ст. 2198) з метою виконання 
статутних завдань навчання, догляду та виховання у закладі, укладені контракти та на підставі попередньо наданої згоди в 
обсязі та цілях, зазначених у згоді (стаття 6 (1) (a) GDPR) 
 
Одержувачі даних: 
Одержувачами ваших персональних даних та персональних даних вашої дитини будуть лише: 
    • суб'єктів, уповноважених на отримання персональних даних на підставі законодавчих положень, в т.ч. Центр спільних 
послуг в Ополе; 
    • суб'єкти, які обробляють дані, Адміністратором яких є дитячий садок, на підставі підписання відповідних договорів 
 
Термін зберігання персональних даних: 
Ваші персональні дані та персональні дані вашої дитини зберігатимуться на час відвідування дитиною дитячого садка, а 
після цього зберігатимуться відповідно до чинного законодавства. 
 
Права суб'єкта даних: 
Ви маєте такі права: 
    • право на доступ до ваших персональних даних та персональних даних вашої дитини (ст. 15 GDPR), 
    • право на їх виправлення (ст. 16 GDPR), 
    • право на їх видалення (якщо це не суперечить закону - ст. 17 GDPR), 
    • право обмежувати їх обробку (ст. 18 GDPR), 
    • право відкликати згоду в будь-який час без впливу на законність обробки (стаття 7 (3) GDPR), 
    • право на передачу даних (ст. 20 GDPR), 
    • право заперечувати проти обробки ваших персональних даних та персональних даних вашої дитини (ст. 21 GDPR). 
 
Право на подання скарги до контролюючого органу: 
Ви маєте право подати скаргу до контролюючого органу, тобто до Голови Управління захисту персональних даних, вул. 
Stawki 2 00-193 Warszawa, якщо ви вважаєте, що обробка персональних даних порушує положення GDPR. 
 
Наслідки ненадання персональних даних: 
Надання персональних даних є обов’язковою вимогою закону, і якщо цього не зробити, ваша дитина не буде прийнята до 
дитячого садка та не зможе підписати необхідні договори. 
У разі згоди надання даних є договірною вимогою, і невиконання цього призведе до неможливості досягнення цілей, для 
яких потрібна згода. 
 
Ваші дані не будуть передані в третю країну, підлягатимуть автоматизованій обробці персональних даних, не 
підлягатимуть профілюванню. 


