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Klauzula informacyjna 
 

 
Szanowni Państwo, 

 

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej: „RODO”) pragnę 

poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez Małgorzatę Gancarczyk prowadzącą Prywatne 

Przedszkole Językowo Artystyczne „Słoneczna Kraina”, Państwa danych osobowych oraz danych osobowych 

Państwa dzieci oraz o przysługujących w związku z tym prawach. Dlatego też, proszę o zapoznanie się z 

poniższym: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Gancarczyk prowadząca Prywatne Przedszkole 

Językowo Artystyczne „Słoneczna Kraina” z siedzibą w Niepołomicach,  przy ul. Słonecznej 24d, 32-005 

Niepołomice. 

 

2. Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych. 

 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia oraz realizacji umowy przedmiotem, której 

jest świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych (podstawą prawna: art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO), wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym w szczególności 

wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych i oświatowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 

lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych, gdy jest to potrzebne dla zabezpieczenia informacji na 

wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących realizacji umowy oraz w celu ewentualnego 

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

4. Dane osobowe Państwa dziecka będą przetwarzane w celu wykonania ciążących na Administratorze 

obowiązków prawnych związanych ze świadczeniem usług opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych 

(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO) wynikających z prawa 

oświatowego.  

 

5. Jeżeli na wniosek Administratora lub z własnej inicjatywy wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych innych niż wymienione w pkt 3 bądź 4 powyżej (np. w zakresie wizerunku), to 

przetwarzanie tych danych będzie dopuszczalne tylko wtedy, gdy dotyczyć będą one świadczonych 

usług opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit a RODO bądź art. 9 

ust. 2 lit. a RODO). 

 
6. Podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji celów, o których mowa w pkt 3 i 4 jest 

obowiązkowe, a ich niepodanie stanowić będzie podstawę odmowy świadczenia usług opiekuńczo-

wychowawczo-dydaktycznych. 

 
7. Podanie danych, o których mowa w pkt 5 jest dobrowolne, w związku z czym brak zgody nie może 

być podstawą niekorzystnego traktowania, czy odmowy świadczenia usług opiekuńczo-wychowawczo-

dydaktycznych. 
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8. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 5 powyżej, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informacje o cofnięciu zgody należy zgłosić w sekretariacie 

Administratora.  

 
9. Dane osobowe będą przekazywane, jeśli będzie to konieczne, w celu realizacji działalności prowadzonej 

przez Administratora, następującym grupom odbiorców:  

a. osobom upoważnionym przez Administratora tj. pracownikom i współpracownikom, którzy 

muszą mieć dostęp do danych, w celu wykonywania swoich obowiązków, 

b. dostawcom Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych 

na mocy i w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 28 

RODO ( m.in. dostawcy usług IT, dostawcy usług księgowych), 

c. organom publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa (m.in. Urząd Miasta i Gminy 

Niepołomice, podmiotowi prowadzącemu System Informacji Oświatowej). 

 

10. Państwa dane osobowe, o których mowa w pkt 3 powyżej, przechowywane będą przez okres do 

momentu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy; dane osobowe w zakresie niezbędnym do dochodzenia 

lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez okres roku po upływie przedawnienia 

roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili jak i problemów z 

doręczeniem. Niezależnie od powyższego, w przypadku przetwarzania danych osobowych z uwagi na 

obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy. 

 

11. Dane osobowe, o których mowa w pkt 4 będą przechowywane przez okres świadczenia usług 

opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych, przez okres związany z dochodzeniem roszczeń jaki i 

wynikający z obowiązujących przepisów prawa. 

 
12. Dane osobowe pozyskane w sposób, o którym mowa w pkt 5 powyżej, będą przetwarzane do chwil 

cofnięcia zgody, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. 

 
13. W granicach przewidzianych przez przepisy RODO, posiadają Państwo prawo do dostępu do danych 

osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych. 

 
14. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, który to jest Przeze 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
15. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

 
16. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane. 

 

 

 


