
Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych  

Przyjazne Przedszkole 

Zgodnie z art. 13 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Przyjazne Przedszkole, z siedzibą w Warszawie (03-209) 

ul.  Skrajna 10, które reprezentuje dyrektor Agnieszka Matwis.  

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest rekrutacja do przedszkola oraz realizacja procesu 

dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego na podstawie przepisów prawa, a także 

ewidencjonowanie oraz rozliczanie opłat za uczęszczanie dziecka do przedszkola – zgodnie 

z  art.  6  ust.  1 lit. b) i lit c), a także z  art.  9  ust.  2 lit. g) oraz lit. h) rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27  kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych 

w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

3. Odbiorcą danych będą:  

 organ prowadzący przedszkole tj. DOZA Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie (03-209) 

ul. Skrajna  10, 

 podmiot, któremu na podstawie odrębnej umowy zostało powierzone ewidencjonowanie oraz 

rozliczanie opłat za uczęszczanie dziecka do przedszkola, 

 podmiot, z który zawierana jest umowa ubezpieczenia wychowanka, w przypadku wyrażenia 

zgody na zawarcie takiej umowy, 

 instytucje upoważnione z mocy prawa (tj. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonującym 

zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w  zakresie i w celach, 

które wynikają z przepisów prawa). 

Innym podmiotom dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu o którym mowa 

w  pkt.  2, w szczególności przez okres niezbędny do realizacji celów archiwizacji wynikający 

z  ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 217) oraz zgodny z przepisami o rachunkowości przez okres niezbędny do realizacji 

i  rozliczenia umowy. 

5. Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich 

danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia 

danych oraz usunięcia. Zakres powyższych uprawnień oraz sytuacje w których można z nich 

skorzystać są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych uprawnień 

może być m.in. uzależniona do podstawy prawnej, celu lub sposobu ich przetwarzania. 

6. W przypadku przetwarzania danych osobowych niezgodnie z przepisami prawa przysługuje prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

7. Podanie danych wynika z obowiązujących przepisów prawa tj. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 996), i jest niezbędne do realizacji celu o  którym mowa w pkt. 2. 

8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz nie 

będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 


