
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Państwa i Państwa dziecka danych osobowych jest Artystyczne sp. z o. o. 

z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pustułeczki 8, 02-811 Warszawa, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod nr KRS 0000465397, NIP 9512368618, REGON 146730099, która jest organem 

prowadzącym Niepublicznego Przedszkola Montessori ARTYSTYCZNY KĄCIK wpisanego 

do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem 253 PN, z siedzibą: 02-811 

Warszawa, ul. Pustułeczki 8. 

Przetwarzany Państwa Dane Osobowe: 

Na podstawie W celu Okres przetwarzania 

Art. 6 ust. 1 lit a) RODO – za zgodą. Publikacji niepodpisanych z 

imienia zdjęć z zajęć z dziećmi 

Do czasu cofnięcia 

zgody 

Art. 6 ust. 1 lit b) – służące realizacji 

umowy lub dążenia do jej zawarcia. 

Przygotowania do zawarcia i 

zawarcia umowy  

Najpóźniej w okresie 

3 miesięcy od 

zakończenia procesu 

rekrutacji.  

Art. 6 ust. 1 lit b) – służące realizacji 

umowy lub dążenia do jej zawarcia. 

Realizacji umowy Przez okres 3 lat od 

zakończenia trwania 

umowy.  

Art. 6 ust 1 lit c) – na podstawie 

obowiązku prawnego 

Gdy przetwarzanie danych jest 

niezbędne do wypełnienia 

obowiązku na podstawie 

przepisów prawa 

wymagających od nas zebrania 

danych, raportowania 

informacji statystycznych oraz 

przepisów prawa dotyczących 

okresów przechowywania 

danych  

Po upływie okresu, 

jaki wskazują 

przepisy oraz 

dodatkowe 6 

miesięcy. 



Art. 6 ust. 1 lit f) - do celów 

wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora 

W celu kontaktu z Państwem i 

odpowiedzi na Państwa 

pytania 

Do czasu wyrażenia 

sprzeciwu 

Art. 6 ust. 1 lit f) – uzasadnionego 

prawnie interesu 

Naszym prawnie 

uzasadnionym interesem jest 

konieczność utrzymywania 

relacji za pośrednictwem 

kontaktu mailowego i 

telefonicznego pozwalającej 

nam nawiązywać współprace 

w tym prowadzić działalność 

marketingową, a także 

dochodzenia ewentualnych 

roszczeń wynikających ze 

świadczonych przez nas 

W przypadku, gdy 

ARTYSTYCZNE 

przetwarza dane 

osobowe na 

podstawie 

uzasadnionego 

interesu 

administratora 

danych, 

okres przetwarzania 

trwa do momentu 

ustania ww. interesu 

lub do momentu 

sprzeciwienia się 

osoby, której dane 

dotyczą, dalszemu 

takiemu 

przetwarzaniu 

Art. 9 ust.1 a) RODO zgoda na 

przetwarzanie danych dotyczących 

zdrowia dziecka  

 

w celu zapewnienia 

prawidłowej opieki i 

profilaktyki zdrowotnej i 

żywieniowej, a także 

bezpieczeństwa dziecka w 

trakcie zajęć w przedszkolu 

Do czasu cofnięcia 

zgody. 

Odbiorcami Państwa i Państwa dziecka danych mogą być tylko podmioty umożliwiające nam 

świadczenie usług. Do tej grupy wchodzą nasi podwykonawcy, np. podmioty świadczące 

usługi w zakresie hostingu poczty, obsługi systemów IT, systemów typu CRM, a także bank, 

ubezpieczyciel.  

Nie dokonujemy profilowania, ani tym bardziej nie podejmujemy decyzji w sposób 

zautomatyzowany. 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie szczególnych danych osobowych określonych w 

formularzu jest dobrowolne, lecz konieczne ze względu na możliwość świadczenia usługi 

opiekuńczo-dydaktycznej. Mają Państwo prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co będzie 

równoznaczne z odmową przyjęcia dziecka na zajęcia lub niemożnością uczestniczenia przez 

niego z zajęć z przyczyn zależnych od Państwa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania do czasu wycofania zgody. 



Oczywiście jesteśmy gotowi do realizacji Państwa praw do rozporządzania danymi 

osobowymi, czyli prawa dostępu do danych, sprostowania, usunięcia danych, przeniesienia 

oraz sprzeciwu. 

Posiadają Państwo też prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeśli uznacie, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza 

obowiązujące przepisy prawa. Zalecamy jednak, aby najpierw skierować wniosek 

bezpośrednio do Nas, tak abyśmy mogli odnieść się do niego możliwie jak najszybciej i 

zgodnie z Pani/Pana potrzebami. 

W celu realizacji praw, pozyskania informacji o Państwa danych, prosimy o kontakt z 

Maciejem Błaszczykiem (maciej@pustuleczki.pl), jako osobą wyznaczoną ds. Ochrony 

Danych Osobowych.  

Obowiązek poinformowania wynika z art. 12 ust 1 oraz 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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.Urz. UE L 119).  

 

 

 


