
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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: Rozporządzenie) informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały 

określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz danych 

osobowych Pani/Pana dziecka przez Kasaga Katarzyna Kamińska w prowadzonym przez tą firmę 

Niepublicznym Żłobku i Przedszkolu „Tomcio Paluch” z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Kasaga 

Katarzyna Kamińska” lub „Administrator”). 

Jednocześnie na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia informujemy, iż od dnia 25 maja 

2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych 

osobowych przez Kasaga Katarzyna Kamińska: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Kasaga Katarzyna Kamińska 

prowadząca Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Tomcio Paluch z siedzibą w Poznaniu (61-

312) pod adresem ul. Poznańskie Sady 18, dane kontaktowe: numer telefonu +48 793 050 

087, adres email: biuro@tomciopaluch.pl. 

2. W Kasaga Katarzyna Kamińska powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z 

którym można się skontaktować pod numerem telefonu +48 793 050 087 lub pod adresem 

email: biuro@tomciopaluch.pl. 

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 

w związku z wykonywaniem umowy o świadczenie usług opieki dziennej dla dziecka oraz/lub 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia, tj. na podstawie 
zgody osoby, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych swoich i dziecka lub art. 6 ust. 1 

lit. c) Rozporządzenia w zakresie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. 

4. Kasaga Katarzyna Kamińska przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe 

Pani/Pana dziecka w następujących celach: 

a) Przetwarzanie jest niezbędne przy ubieganiu się o objęcie dziecka opieką w 

placówkach prowadzonych przez Administratora na karcie zgłoszenia dziecka 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) lub/oraz art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 6 ust. 1 lit. c)  

Rozporządzenia w zw. z art. 3 a) ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; 

b) Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie opieki dziennej dla 

dziecka, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Dane osobowe przetwarzane są 

na następujących polach: ewidencjonowanie, prowadzenie dziennika zajęć 

Żłobka/Przedszkola, prowadzenie dokumentacji związanej z przebiegiem nauczania, 

prowadzenie działalności wychowawczej i opiekuńczej, prowadzenie dokumentacji 

dla podmiotów nadzorujących i współfinansujących pobyt dziecka, zapewnienie 

bezpieczeństwa opieki sprawowanej nad dzieckiem, organizacja zajęć dodatkowych w 

placówkach (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) lub/oraz art. 6 ust. 1 lit. a) 

Rozporządzenia w zw. z art. 3 a) ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3); 

c) Przetwarzanie dokonywane jest w celu zapewnienia opieki zdrowotnej przez 

pielęgniarkę w ramach zawartej umowy (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. h) 

Rozporządzenia w zw. z oraz art. 6 ust. 1 lit. a) i b); 

d) Przetwarzanie danych osobowych dzieci uczęszczających do placówki jest 

dokonywane z mocy ustawy przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny (podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) w zw. z art. 55 ust. 9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe); 



e) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia); 

f) Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane 

dotyczą, lub innej osoby fizycznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. d) 

Rozporządzenia); 

g) Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez administratora, np. obrony przed roszczeniami 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). 

5. Kasaga Katarzyna Kamińska przetwarza dane osobowe Pani/Pana  oraz dane Pani/Pana 

dziecka (w tym dane o charakterze szczególnym – dane zdrowotne) zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, w tym w szczególności: 

a) Rozporządzania; 

b) Ustawy o ochronie danych osobowych; 

c) Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; 

d) Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej; 

e) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe wraz z rozporządzeniami 

wykonawczymi do niego mającymi zastosowanie do Niepublicznego Przedszkola 

„Tomcio Paluch”; 

oraz innymi aktami prawnymi mającymi zastosowanie do prowadzenia żłobków 

oraz przedszkoli. 

6. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3 i 4,  dane osobowe mogą 

być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. 

Odbiorcami Pani danych mogą być: 

a) podmioty współfinansujące pobyt dziecka w placówce, np. Urząd Miasta Poznania, 

Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 

b) podmioty nadzoru pedagogicznego, np. Wydział Oświaty; 

c) jednostki współpracujące z placówkami w zakresie organizacji zajęć dodatkowych; 

d) podmiot dostarczający catering do placówek w zakresie podanych alergii dzieci; 

e) podmiot dostarczający aplikację dziennik elektroniczny w zakresie obsługiwanych 

funkcjonalności; 

f) biuro księgowe w zakresie przetwarzania danych na przelewach; 

g) Sanepid, Policja, pogotowie i inne jednostki kontrolne w zakresie sprawowania 

bezpieczeństwa nad dziećmi uczęszczającymi do placówek prowadzonych przez 

Administratora. 

7. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka występujące w dokumentacji 

będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków ustawowych nałożonych 

na Administratora.  Po upływie tego koniecznego okresu czasu Administrator zniszczy dane 
osobowe w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby, której dotyczyło przetwarzanie. 

8. W związku z przetwarzaniem przez Kasaga Katarzyna Kamińska Pani/Pana danych 

osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka, przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 

e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia; 

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 

Rozporządzenia. 

9. W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje 



Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza 

przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego tj. od dnia 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji przez Administratora. 

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udzielenia przez 

Administratora świadczeń wynikających z zawartej umowy. W tym celu jest Pan/Pani 

zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości wykonania umowy. 

 

 

Administrator Danych w placówkach  

Tomcio Paluch Żłobek i Przedszkole 

 

…………………………………… 

Kasaga Katarzyna Kamińska 

 

 

 

 


