
Klauzula informacyjna  – Przedszkole 

Szanowni Państwo, 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania 
Państwa danych osobowych.  

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Bliżej Człowieka z siedzibą w Rajsku, ul.  
Korczaka Janusza 34 32-600 Rajsko, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-
Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 26948. 

Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod adresem e-mail : fundacja@blizejczlowieka.org.pl, pod numerem 
telefonu 33 843 08 41  lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

Przetwarzamy wyłącznie dane dotyczące: imion i nazwisk, miejsca zamieszkania, danych kontaktowych, oraz innych, 
dobrowolnie udostępnionych przez osobę uprawnioną w tym wizerunku; przetwarzamy, w ograniczonym zakresie, 
także szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 RODO. 

Dane osobowe przetwarzane będą: 
a) w celu realizacji umów o sprawowanie opieki i edukacji, co związane jest z głównym przedmiotem działalności 
Przedszkola oraz wypełnieniu obowiązków prawnych ciążących na Nas w związku ze sprawowaniem tejże opieki, 
pozyskiwania dotacji z Urzędu Gminy Oświęcim, zawierania umów dot. ubezpieczenia NNW 
b) w celu kontaktu z rodzicami, opiekunami prawnymi, osobami upoważnionymi do odbioru dzieci, 
c) w celu promocji przedszkola.  

Podstawą przetwarzania jest zawarta z nami umowa, obowiązki prawne ciążące na administratorze wynikające m.in. z 
Prawa Oświatowego lub dobrowolna zgoda, wyrażona przez osobę, której dane dotyczą lub w imieniu której ją wyraził 
opiekun prawny (art. 6 ust. 1 lit. a,b, c RODO). 

Nie przekazujemy danych osobowych do Państw Trzecich ani do organizacji międzynarodowych.  

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres niezbędny wymagany przepisami 
prawa w związku z np. archiwizacją dokumentacji. Po upływie tych terminów dane osobowe zostaną trwale usunięte z 
systemów informatycznych a dane papierowe – zniszczone. Wizerunek i inne dane osobowe podane w oparciu o 
dobrowolną zgodę będą przetwarzane do dnia wycofania zgody. 

Posiadacie Państwo dostęp do treści swoich danych oraz macie prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem.  

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas 
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r.(RODO) lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

Przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji świadczonych przez nas 
usług i sprawowania opieki nad dziećmi. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub wycofania zgody na ich 
przetwarzanie przez nas będzie brak możliwości świadczenia usług. 

Przedszkole nie prowadzi, nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu danych osobowych. 
Wszystkie posiadane dane zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. W stosunku do plików 
komputerowych używamy metod kryptograficznych lub haseł dostępu. Dostęp do aplikacji zawierającej dane osobowe 
posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie zaś dokumenty w postaci papierowej przechowywane 
są w miejscach, fizycznie zabezpieczonych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich. W niektórych sytuacjach 
stosujemy także pseudonimizację danych. 

Wszelkie wnioski w sprawie danych osobowych prosimy kierować bezpośrednio do Administratora – 
fundacja@blizejczlowieka.org.pl  

Niniejsza Klauzula Informacyjna zamieszczona jest na stronie internetowej 

Przedszkola www.gniazdko.edu.pl oraz na tablicy informacyjnej w holu głównym. 


