
Administratorem danych osobowych WYCHOWANKA, JEGO RODZICÓW LUB 

OPIEKUNÓW LUB INNYCH OSÓB, KTÓRYCH DANE ZOSTAŁY ZŁOŻONE do 

Administratora jest MAŁGORZATA OSTROWSKA prowadząca podmiot gospodarczy 

AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA „PROMYCZEK”, 93-118 Łódź, ul. Wacława 46. 

Podane przez Użytkownika dane osobowe są przetwarzane przez Administratora 

na podstawie wyrażonej zgody, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a)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 – zwanego dalej RODO. 

Podanie danych osobowych w celu poprawnego prowadzenia opieki nad dzieckiem 

jest dobrowolne, jednak konieczne z uwagi na interes wychowanka oraz przepisy regulujące 

funkcjonowanie PLACÓWKI.  

W razie podania danych nieobowiązkowych – rodzic/opiekun wychowanka  ma prawo 

do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt z Administratorem    

promyczek-przedszkole@o2.pl  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych w każdym 

czasie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach: 

 komunikacji z Rodzicem/Opiekunem Wychowanka,  

 rozliczeń finansowych, 

 realizacji przepisów Prawo Oświatowe, 

 w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także 

zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi 

wobec Administratora.  celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec 

Użytkownika określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 

 w celu zapewnienia bezpieczeństwa – monitoring wewnętrzny jak i zewnętrzny – 

którego zakres działania jest dostępny w korytarzu placówki. 

 

Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane przez Administratora podmiotom 

trzecim, chyba, że wymaga to interes wychowanków lub przepisy o prawie oświatowym lub 

innych, a z podmiotami tymi została zawarta specjalna umowa o ochronie przekazywanych 

danych.  

Spis podmiotów dostępny u Administratora lub na stronie www. 
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Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny 

do osiągnięcia określonych celów, tj.:przez okres prowadzenia działalności gospodarczej 

przez Administratora lub w okresach przewidzianych przez prawo (Ustawa z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty). 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych należy kontaktować się z Administratorem pod następującym adresem:  

ul Wacława 46  Łódź, promyczek-przedszkole@o2.pl. 

 

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
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