
„DZIECI WSZECHŚWIATA” 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej jako RODO) w związku z upoważnieniem Pani/Pana 
przez rodziców/opiekunów prawnych do odbioru dziecka z placówki, uprzejmie informujemy że: 

Administrator Danych Osobowych 
Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Żłobek Montessori „DZIECI WSZECHŚWIATA” 
reprezentowane przez Iwonę Łukasiewicz prowadzącą działalność pod firmą  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe MIX Iwona 
Łukasiewicz. 

Nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, ponieważ zgodnie z obowiązującym prawem nie mamy takiego obowiązku. W przypadku 
wątpliwości co do zakresu i celu przetwarzania Państwa danych osobowych, oraz praw, które w związku z tym przysługują, prosimy 
o zapoznanie się z niniejszą  klauzulą  lub o kontakt pod adresem e-mail: sekretariat@edukacjamontessori.eu lub pisemnie na adres naszej 
placówki 

Cele i podstawy oraz okres przetwarzania 

Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie w formie papierowej w celu udokumentowania upoważnienia 
nadanego Pani/Panu przez rodzica/opiekuna prawnego do odbioru dziecka ze Żłobka oraz potwierdzenia Pani/Pana tożsamości i kontaktu z 
Panią/Panem jako osobą upoważnioną przez rodziców/opiekunów prawnych do odbioru dziecka. Podstawą prawną zbierania i 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z m.in. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad 
dziećmi do lat 3 (Dz.U. z 2018 r., poz. 603, 650) oraz innych regulacjach nałożonych na Żłobek 

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w formie papierowej, przez okres uczęszczania dziecka do placówki a 
następnie trwale niszczone. 

Źródło pochodzenia danych 

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe zwykłe jako osoby upoważnionej do odbioru dziecka w zakresie: imienia, nazwiska oraz 
nr telefonu. Pani/Pana dane Administrator pozyskał od rodzica/opiekuna prawnego dziecka, który podał Pani/Pana dane w celu nadania 
upoważnienia do odbioru dziecka z placówki. 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do weryfikacji tożsamości osoby upoważnionej do odbioru dziecka. Brak podania danych 
uniemożliwi odbiór dziecka z placówki. 

Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców. 

Dostęp do danych mieć będą jedynie upoważnienie przez administratora osoby z personelu placówki. Dane nie będą przekazywane 
odbiorcom zewnętrznym.   

Prawa osób, których dane dotyczą 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
3. prawo do usunięcia danych osobowych; 
4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

Prawo wniesienia skargi 

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do 
profilowania.


