
„DZIECI WSZECHŚWIATA” 

Niepubliczne Przedszkole MONTESSORI szczególną starannością dba o ochronę danych osobowych swoich podopiecznych oraz ich 
najbliższych i poszanowanie praw z nimi związanych. Zatem realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO, poniżej 
przekazujemy Państwu poniższe podstawowe oraz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa i Państwa dzieci danych 
osobowych. 

Administrator Danych Osobowych 
Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Montessori „DZIECI WSZECHŚWIATA” 
reprezentowane przez Iwonę 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 

Administrator będzie przetwarzał Państwa i Państwa dzieci dane osobowe w następujących celach: 
1. zawarcia i wykonywania umowy o przyjęcie dziecka do Niepublicznego Przedszkola Montessori („umowa”), na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. b RODO do czasu wygaśnięcia ciążących na nas obowiązków lub uprawnień prawnych (m.in wynikających z ustawy z 
dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty)  w tym przetwarzania danych 
osobowych osób upoważnionych do obioru dziecka w Państwa imieniu i kontaktowanie się z osobami działającymi na Państwa 
rzecz w związku z zawartą z Państwem umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO do czasu zakończenia trwania umowy, 

2. wypełnienia obowiązku edukacyjnego (m.in. prowadzenie procesu rekrutacyjnego, realizacja zadań dydaktycznych, 
wychowawczych, opiekuńczych, oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu dziecku warunków niezbędnych do 
jego rozwoju na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO do czasu wygaśnięcia ciążących na Niepublicznym Przedszkolu Montessori 
obowiązków lub uprawnień prawnych (m.in wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty), 

3. w celu ochrony życia i zdrowia dzieci – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów dzieci i ich rodziców 

(przetwarzanie danych szczególnych kategorii tj. dot. zdrowia dzieci, w tym przyjmowanych leków i diety) na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. d RODO do czasu ustania celu przetwarzania danych tj. co najmniej do momentu wygaśnięcia umowy, 

4. archiwizowania dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO do czasu upływu 
okresu przedawnienia zobowiązania, 

5. w celach markeengowych w tym markeengu bezpośredniego usług własnych Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie 
uzasadniony interes Przedszkola  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na umieszczeniu wizerunku Państwa dzieci na stronie 
Facebook.com oraz na stronie internetowej do czasu wniesienia sprzeciwu. 

6. w celach analitycznych lub statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz 
finansowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków naszego rozwoju, 

7. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora(art. 6 
ust. 1 lit. f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO) przez okres trwania umowy lub postępowania do czasu jego prawomocnego 
zakończenia oraz do czasu przedawnienia roszczeń. 

Informacja o wymogu podania danych 

Podawanie danych osobowych przez Państwa jest co do zasady wymogiem prawidłowego i rzetelnego wykonywania przez nas ww. umowy i 
spełnienia nałożonych na nas wymogów prawnych. Brak podania danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić Niepublicznemu 
Przedszkolu Montessori nawiązanie lub wykonywanie umowy świadczenia usług edukacyjno-wychowawczych. 

Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców. 

Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, gdy taki obowiązek wynika z 
przepisów obowiązującego prawa. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione także dostawcom usług i rozwiązań technicznych/
organizacyjnych (dostawcy usług IT, firmy kurierskie, pocztowe), usług prawnych i doradczych zgodnie z przepisami w zakresie ochrony 
danych osobowych oraz pod warunkiem zachowania poufności.  

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, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 
5. 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.


