Oświadczenie o ochronie danych osobowych w postępowaniu Kita-Online
Korzystanie z procedury Kita-Online jest dobrowolne. Zapotrzebowanie na miejsce w
placówce opieki przedszkolnej mogą Państwo zgłosić także bezpośrednio w tejże. KitaOnline ułatwia jednak Państwu poszukiwania i wybór odpowiedniej placówki. Samym zaś
placówkom opieki przedszkolnej łatwiej jest dzięki niemu określić zapotrzebowanie na
miejsca.

Opracowania Państwa danych osobowych dokonuje certyfikowany partner miasta Solingen –
Komunalne Centrum Rachunkowe Niederrhein (KRZN / Kleve). Przeprowadzane jest to
zgodnie z prawnymi ustaleniami paragrafu 12 niemieckiej Ustawy o Edukacji Nieletnich oraz
niemieckiego Kodeksu Prawa Społecznego.
Podane dane osobowe przejęte zostaną także przez specjalnie do tego przygotowany program
do opracowania danych. Nastąpi to zaraz po przyjęciu Państwa dziecka do placówki opieki
przedszkolnej między innymi do poi Państwa o wysokości opłaty za przedszkole (niem.
Elternbeitrag). O przepisach miasta Solingen dotyczących wysokości stawek, zostaną
Państwo poinformowani wcześniej. Dane osobowe trafiają ponadto bezpośrednio do bazy
danych placówki opieki przedszkolnej, do której Państwa dziecko zostało przyjęte.

Dostęp do podanych przez Państwa danych mają jedynie niektórzy urzędnicy Urzędu ds.
Dzieci i Młodzieży (niem. Jugendamt) miasta Solingen oraz pracownicy wybranej przez
Państwa placówki opieki przedszkolnej. Wszelkie zmiany danych osobowych są tu
zaznaczane i w razie potrzeby w każdej chwili korygowane.

Dane dotyczące procedury Kita-Online zostają skasowane jak tylko staną sią one zbędne dla
procesu zapisania dziecka do placówki opieki przedszkolnej. Dzieje się to najpóźniej w
kolejnym roku po przyjęciu dziecka do placówki.
Jeśli decydują się Państwo na korzystanie z procedury Kita-Online, wymagane jest od
Państwa wyrażenie zgody na opracowanie i przechowywanie danych osobowych
(oświadczenie miasta Solingen). Państwa zgoda zostaje zapisana elektronicznie. Mogą
Państwo w każdej chwili, bez podawania przyczyny, odwołać swoją decyzję o przyznaniu
zgody.
Po wysłaniu danych osobowych otrzymają Państwo e-mail (prosimy o sprawdzenie czy
podany adres mailowy jest poprawny) z automatyczną odpowiedzią. Poprzez kliknięcie
załączonego w odpowiedzi linku potwierdzają Państwo zapotrzebowane na miejsce dla
dziecka w placówce opieki przedszkolnej.

