
KLAUZULA INFORMACYJNA  

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „MALUCHOWO”  

I NIEPUBLICZNYM ŻŁOBKU „MALUCHOWO”  

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), 

zwanego dalej „RODO” oraz na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. Poz. 1000), informuje się, że:  

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych  jest:  

„Międzynarodowe Centrum Rozwoju” Spółdzielnia Socjalna 

2. Siedziba Administratora danych osobowych i dane kontaktowe:  

ul. Warszawskie Przedmieście nr 31, 99-300 Kutno, NIP 7752645341, REGON 1016258750, 

KRS 0000468311, tel. 24 252 44 79, e-mail biuro@przedszkolekutno.pl  

3. Funkcję Inspektora Ochrony Danych od 1 listopada 2018r. pełni Kamila Czubińska - Centrum 

Obsługi Prawnej Iurista Sp. z o.o. Sp. k., ul. Narutowicza 39 lok. 217, 99-300 Kutno, e-mail 

iod.iurista@op.pl    

4. Dane osobowe są przetwarzane w celu: 

a) realizacji i wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. realizacji obowiązków statutowych 

Niepublicznego Przedszkola „Maluchowo” i Niepublicznego Żłobka „Maluchowo” 

wynikających z przepisów prawa, 

b) realizacji i wypełniania obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez 

administratora, 

c) realizacji i wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do 

podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, 

d) przetwarzania danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów 

za zgodą osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 

e) ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO. 

5. Pozyskane dane osobowe mogą zostać udostępnione: 

a) podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, 

b) innym podmiotom, upoważnionym na podstawie stosownych umów podpisanych z 

Administratorem. 

6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wymagany 

odrębnymi przepisami prawa. 

7. Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania i przeniesienia danych do innego administratora. 

8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, macie Państwo 

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem.  



9. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urząd Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki nr 2, 00-193 Warszawa – jeżeli uznacie Państwo, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

11. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest 

konieczne i prawnie wymagane. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest 

dobrowolne i odbywa się na podstawie udzielonej zgody.  

12. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. 

 



ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO*  

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

W ZAKRESIE WIZERUNKU DZIECKA  
(STRONA INTERNETOWA, FACEBOOK, TABLICE) 

 

Kutno, dnia …....................... 

 

Jako rodzic/opiekun prawny* wyrażam zgodę/nie wyrażam* zgody na nieograniczone w czasie 

przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …................................................................... przez 

Administratora Danych Osobowych – „Międzynarodowe Centrum Rozwoju” Spółdzielnia Socjalna, w 

zakresie wizerunku dziecka, w celu opublikowania wizerunku dziecka na tablicach na terenie placówki i na 

stronie internetowej  placówki oraz profilu prowadzonym przez placówkę na www.facebook.pl, zgodnie z 

Rozporządzeniem 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) z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane RODO. 

 

….............................................................. 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego*) 

* niewłaściwe skreślić 

 

1. Administratorem Danych Osobowych jest „Międzynarodowe Centrum Rozwoju” Spółdzielnia 

Socjalna, ul. Warszawskie Przedmieście nr 31, 99-300 Kutno, NIP 7752645341, REGON 

1016258750, KRS 0000468311, tel. 24 252 44 79, e-mail biuro@przedszkolekutno.pl  

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych od 1 listopada 2018r. pełni Kamila Czubińska - Centrum 

Obsługi Prawnej Iurista Sp. z o.o. Sp. k., ul. Narutowicza 39 lok. 217, 99-300 Kutno, e-mail 

iod.iurista@op.pl    

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu opublikowania wizerunku dziecka na tablicach na ternie 

placówki i na stronie internetowej placówki oraz profilu prowadzonym przez placówkę na 

www.facebook.pl, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 pkt a RODO). 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody a dostęp do nich będą miały 

upoważnione osoby, odwiedzający stronę internetową na której zamieszczany będzie wizerunek 

dziecka oraz osoby odwiedzające pomieszczenia placówki. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych, żądania przeniesienia danych osobowych do innego podmiotu, 

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urząd Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki nr 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących narusza przepisy 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) z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1). 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.  

 

 

 

http://www.facebook.pl/
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mailto:iod.iurista@op.pl
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

(OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU DZIECKA) 

 

Kutno, dnia …................................ 

 

Niniejszym wyrażam zgodę/nie wyrażam* zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Administratora Danych Osobowych – „Międzynarodowe Centrum Rozwoju” Spółdzielnia Socjalna, w 

zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu, serii i numeru dowodu osobistego, w celu weryfikacji 

tożsamości / identyfikacji osoby odbierającej dziecko z placówki, zgodnie z Rozporządzeniem 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane RODO. 

 

….............................................................. 

(podpis)   

* niewłaściwe skreślić 

 

1. Administratorem Danych Osobowych jest „Międzynarodowe Centrum Rozwoju” Spółdzielnia 

Socjalna, ul. Warszawskie Przedmieście nr 31, 99-300 Kutno, NIP 7752645341, REGON 

1016258750, KRS 0000468311, tel. 24 252 44 79, e-mail biuro@przedszkolekutno.pl  

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych od 1 listopada 2018r. pełni Kamila Czubińska - Centrum 

Obsługi Prawnej Iurista Sp. z o.o. Sp. k., ul. Narutowicza 39 lok. 217, 99-300 Kutno, e-mail 

iod.iurista@op.pl    

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu weryfikacji tożsamości / identyfikacji osoby odbierającej 

dziecko z placówki, na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Dostęp do danych osobowych będą miały upoważnione osoby. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu odwołania zgody. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych, żądania przeniesienia danych osobowych do innego podmiotu, 

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urząd Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki nr 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących narusza przepisy 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) z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1). 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.  
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Kutno, dnia …....................... 

Jako rodzic/opiekun prawny* wyrażam zgodę/nie wyrażam* zgody na przetwarzanie moich i dziecka danych 

osobowych przez Administratora Danych Osobowych – „Międzynarodowe Centrum Rozwoju” Spółdzielnia 

Socjalna, w zakresie danych zawartych w karcie zgłoszenia dziecka / podania o przyjęcie, w celu 

przeprowadzenia rekrutacji oraz rekrutacji przyszłej - uzupełniającej i zawarcia umowy o świadczenie usług 

opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych, zgodnie z Rozporządzeniem 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane 

RODO. 

 

….............................................................. 

(podpis rodzica / opiekuna prawnago*) 

* niewłaściwe skreślić 

 

1. Administratorem Danych Osobowych jest „Międzynarodowe Centrum Rozwoju” Spółdzielnia 

Socjalna, ul. Warszawskie Przedmieście nr 31, 99-300 Kutno, NIP 7752645341, REGON 

1016258750, KRS 0000468311, tel. 24 252 44 79, e-mail biuro@przedszkolekutno.pl  

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych od 1 listopada 2018r. pełni Kamila Czubińska - Centrum 

Obsługi Prawnej Iurista Sp. z o.o. Sp. k., ul. Narutowicza 39 lok. 217, 99-300 Kutno, e-mail 

iod.iurista@op.pl    

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji oraz rekrutacji przyszłej - 

uzupełniającej. Po przyjęciu dziecka do placówki dane osobowe przetwarzane będą w celu 

związanym ze świadczeniem usług opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych (art. 6 ust. 1 pkt a, c 

RODO). 

4. Dostęp do danych osobowych będą miały upoważnione osoby. 

5. Dane osobowe dzieci i rodziców/opiekunów prawnych, zgromadzone w celach postępowania 

rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego, będą przechowywane przez okres 

świadczenia usług opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych – w przypadku przyjęcia do placówki; 

12 miesięcy od dnia złożenia podania o przyjęcie – w przypadku nieprzyjęcia do placówki. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych, żądania przeniesienia danych osobowych do innego podmiotu, 

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urząd Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki nr 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących narusza przepisy 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) z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1). 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.  
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ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO*  

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

W ZAKRESIE MONITORINGU WIZERUNKU 

 

…..........................., dnia …....................... 

 

Jako rodzic/opiekun prawny* wyrażam zgodę/nie wyrażam* zgody na przetwarzanie danych osobowych 

mojego dziecka …................................................................... przez Administratora Danych Osobowych – 

„Międzynarodowe Centrum Rozwoju” Spółdzielnia Socjalna, w zakresie wizerunku dziecka, w celu 

monitorowania on-line wizerunku dziecka, zgodnie z Rozporządzeniem 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane 

RODO. 

 

….............................................................. 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego*) 

* niewłaściwe skreślić 

 

 Administratorem Danych Osobowych jest „Międzynarodowe Centrum Rozwoju” Spółdzielnia 

Socjalna, ul. Warszawskie Przedmieście nr 31, 99-300 Kutno, NIP 7752645341, REGON 

1016258750, KRS 0000468311, tel. 24 252 44 79, e-mail biuro@przedszkolekutno.pl  

 Funkcję Inspektora Ochrony Danych od 1 listopada 2018r. pełni Kamila Czubińska - Centrum 

Obsługi Prawnej Iurista Sp. z o.o. Sp. k., ul. Narutowicza 39 lok. 217, 99-300 Kutno, e-mail 

iod.iurista@op.pl    

 Dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą,  

zapewnienie bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia, na podstawie udzielonej zgody 

(art. 6 ust. 1 pkt a, d RODO). 

 Dane osobowe będą przetwarzane za pomocą oprogramowania dedykowanego do obsługi 

monitoringu online (wtyczka WebComponents) a dostęp do nich będą miały upoważnione osoby i 

rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do placówki. Długość nagrywania obrazu w 

systemie monitoringu online wynosi 7 dni. 

 Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

 Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych, żądania przeniesienia danych osobowych do innego podmiotu, 

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, 

 Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urząd Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki nr 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących narusza przepisy 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) z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1). 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.  
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