BABY-HOUSE ŻŁOBEK KLUB MALUCHA MONIKA MICHALAK, Zakrzewo, ul. Gajowa 66, 62-070 Dopiewo;
POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Załącznik nr 7 do Polityki ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
(rodzice/opiekunowie prawni dzieci)
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Monika Michalak, prowadząca działalność
gospodarczą pod nazwą: BABY-HOUSE ŻŁOBEK KLUB MALUCHA MONIKA MICHALAK, Zakrzewo, ul.
Gajowa 66, 62-070 Dopiewo, NIP: 7772424028, REGON: 300384698, tel. 516-084-797, adres e-mail:
biuro@baby-house.pl , zwana dalej: „Administratorem” lub „BABY-HOUSE”;
2. Państwa dane oraz dane Państwa dzieci będą przetwarzane w celu:
a) niezbędnym do wykonania umowy, na podstawie której realizowane są zadania opiekuńczo–
wychowawcze świadczone przez BABY-HOUSE (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO),
b) niezbędnym do archiwizowania dokumentacji, związanej ze świadczeniem usług przedszkolnych
(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
c) niezbędnym do skontaktowania się lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytania za pomocą
środków komunikacji elektronicznej (e-mail, telefon) w związku ze świadczeniem usług przedszkolnych
(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
d) promocji przedszkola w przypadku wyrażenia zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
e) niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków rachunkowo-podatkowych przez
Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
d) niezbędnym dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
3. w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez Administratora mogą
Państwo skontaktować się z Administratorem na adres e-mail lub numer telefonu podany powyżej;
4. dostęp do Państwa danych będzie mieć Administrator oraz podmioty współpracujące z
Administratorem w zakresie obsługi rachunkowo-podatkowej, doręczania korespondencji i przesyłek,
prawne, usługi archiwizacji;
5. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia obowiązków
wynikających z przepisów prawa oraz dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń;
6. przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia
danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania
przez Administratora Państwa danych osobowych;
7. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych
decyzji, nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono warunkiem zawarcia
umowy o świadczenie usług przedszkolnych i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa;
konsekwencją nie podania przez Państwa danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy o
świadczenie usług przedszkolnych i realizacji obowiązków którym podlega Administrator.

----------------------------------------------------------------------Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

