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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

dla rodziców/opiekunów prawnych dziecka 

 

 Na podstawie art. 13 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 tych danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest KM Edukacja Sp. z o.o., ul. 

Łokuciewskiego 5 lok. 3, 01-470 Warszawa, NIP: 522-317-55-90, REGON: 385225249, KRS: 

0000821628,   reprezentowana przez Członka Zarządu – osobę zarządzającą Opiekunem 

Dziennym „Mała Akademia Misia”. 

2. Z w/w/ osobą może się Pan / Pani skontaktować wysyłając wiadomość elektroniczną na 

adres: kontakt@akademiamisia.pl. 

3. Dane osobowe Pani / Pana  oraz Pani / Pana dziecka przetwarzane będą w celu realizacji 

zadań opiekuńczych, dydaktycznych i wychowawczych Opiekuna Dziennego Mała 

Akademia Misia, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 litera c) 

powyższego Rozporządzenia. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3 powyżej, 

podmiotami przetwarzającymi dane osobowe Pani / Pana oraz Pani / Pana dziecka będą: 

a. osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach 

wykonywania swoich obowiązków służbowych, 

b. podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, związanych pośrednio lub 

bezpośrednio z koniecznością przetwarzania danych osobowych (usługi doradcze, 

rachunkowe itp.), 

c. podmioty prowadzące działalność płatniczą (bank) w celu dokonywania rozliczeń, 

d. odpowiednie urzędy w celu realizacji obowiązku sprawozdawczego, 

e. inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnie obowiązujących. 

5. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy dotyczącej 

świadczenia usług opiekuńczych i edukacyjno-wychowawczych oraz po jej zakończeniu, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
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6. W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani 

/ Pana dziecka przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści powyższych danych 

osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczeniach przetwarzania i przenoszenia, 

a także prawo do wniesienia sprzeciwu. 

7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art.  

6 ust. 1 lit a Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje 

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

zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem z 

obowiązującym prawem (taka możliwość istnieje wówczas, jeżeli przetwarzanie odbywa 

się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających Administratora do 

przetwarzania tych danych). 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 

osobowych w Żłobku przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (PUODO). 

9. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz 

warunkiem zawarcia umowy z KM Edukacja Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 

2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603). Jest Pani / Pan 

zobowiązany / zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług opiekuńczych i edukacyjnych przez 

Opiekuna Dziennego Mała Akademia Misia. 

10. Pani / Pana  dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 

będą profilowane. 

11. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji 

międzynarodowych. 
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