
Klauzula Informacyjna (załącznik do umowy) 
 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego        
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. roku w sprawie ochrony osób               
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie          
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE        
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO, pragniemy         
Państwa poinformować, iż 
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest:  
Niepubliczne Przedszkole „Wesoły domek”, os. Pod lipami 17, 61-638         
Poznań. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas         
danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z nami wysyłając         
wiadomośc na adres e-mail: rodo@wesolydomek.pl  
 
Cele przetwarzania danych osobowych: 
1) Przeprowadzenie procesu rekrutacji, zawarcie i wykonanie umowy o         
sprawowanie opieki nad dzieckiem tj. w celu realizacji umowy, której są           
Państwo stroną lub podjęcie na Państwa żądanie działań przed zawarciem          
umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. RODO.  
2) Wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych na        
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. RODO, związanych m.in z obowiązkami            
rachunkowymi i podatkowymi. 
3) dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń co stanowi prawnie uzasadniony         
interes administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.  
4) Kontaktowania się z Państwem w wybrany przez Państwa sposób w celu            
potwierdzenia spotkania lub przekazania żądanych przez Państwa informacji        
na podstawie art, 6 ust. 1 lit. f. RODO tj. na podstawie prawnie uzasadnionego              
interesu administratora. 
5) wykorzystywanie Państwa wizerunku lub wizerunku Państwa dziecka w         
celu promocji naszej placówki lub informowania o prowadzonej przez nią          
działalności na podstawie udzielonej przez Państwa odrębnej zgody tj. art. 6           
ust. 1 lit. a. RODO, której warunki szczegółowo określa odrębne          
oświadczenie.  
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia z          
nami umowy oraz w celu jej realizacji Niepodanie nam danych uniemożliwi           
zawarcie umowy.  
 
 



Odbiorcami danych osobowych są:  
1. Właściwe podmioty administracji publicznej i samorządowej.  
2. Firmy świadczące usługi, a w szczególności w zakresie: ochrony danych           
osobowych, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego,     
szkoleń, finansowe, ubezpieczenia. 
3. Podmioty wykonujące usługi audytu.  
 
Okres przetwarzania danych: 
Dane osobowe przechowujemy wyłącznie przez okres, który jest niezbędny do         
realizacji celów, dla których zostały zebrane, zgodnie z przepisami prawa oraz           
wewnętrzną procedurą. Państwa dane osobowe przetwarzane w związku z         
zawartą z nami umową, przechowujemy do momentu wykonania umowy lub          
jej rozwiązania, a po tym okresie wyłącznie przez czas niezbędny do           
zachowania zgodności z przepisami prawa lub dochodzenia albo obrony         
przed ewentualnymi roszczeniami przez okres przewidziany w przepisach        
prawa.  
W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie naszego prawnie         
uzasadnionego interesu będziemy je przetwarzać nie dłużej niż do czasu          
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
W zakresie, w jakim przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej          
zgody, będziemy je przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji celu, dla           
którego zostały zebrane, jednak nie dłużej niż do momentu cofnięcia przez           
Państwa zgody.  
 
Przysługujące Państwu prawa 
Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich        
sprostowania, a w określonych przypadkach prawo żądania ich usunięcia,         
ograniczenia przetwarzania lub ich przeniesienia, a także wniesienia        
sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W każdym momencie mogą Państwo         
cofnąć udzieloną przez siebie zgodę na przetwarzanie danych, co nie będzie           
miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed          
jej cofnięciem.  
Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony naszej placówki, co do           
bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, istnieje możliwość     
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony          
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 
W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego        
podejmowania decyzji, w tym do profilowania danych osobowych. Jeśli w          
trakcie przetwarzania Państwa danych pojawi się potrzeba ich przetwarzania         



w celu innym niż wskazany powyżej, niezwłocznie poinformujemy Państwa o          
szczegółach takiego przetwarzania, w szczególności o jego celu oraz         
podstawach prawnych..  
Państwa dane nie są przetwarzane poza obszarem EOG. 
 
 
 
……………………………………. 
…………………………………………. 
(miejscowość i data) (czytelne podpisy rodziców/prawnych      
opiekunów) 


