
INFORMACJA O PRZETWARZANIU  

 

 

I. Administrator danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dyrektor Publicznego Przedszkola 

Anglojęzycznego The Little Steps w Krakowie pod adresem: 30-441 Kraków, ul. Fałęcka 39 

(dalej: „Administrator”). 

 

II. Inspektor Ochrony Danych   

Administrator informuje, że nie powołał inspektora ochrony danych.  

 

 

III. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne 

przetwarzania 

Dane osobowe Twoje oraz Twojego dziecka  będą przetwarzane przez nas w celu: 

1. uwzględnieniu Twojego dziecka w procesie rekrutacji – na podstawie zgłoszonego 

przez Ciebie wniosku o wzięcie udziału w tym procesie (podstawa – art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO1);  

2. zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz ewentualnie 

innych obowiązków pozostających w związku z umową o świadczenie usług 

edukacyjnych (podstawa – art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

3. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa w związku ze świadczeniem  

usług edukacyjnych (podstawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa - art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO). 

IV. Odbiorcy danych osobowych 

Dane osobowe Twoje oraz Twojego dziecka możemy udostępniać następującym podmiotom 

(kategoriom podmiotów): 

1. upoważnionym pracownikom Administratora; 

2. organowi prowadzącemu; 

3. innym podmiotom lub organom - uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych 

Nie przekażemy danych osobowych Twoich oraz Twojego dziecka do państw trzecich (poza 

teren Unii Europejskiej) lub organizacji międzynarodowych. 

 

VI. Okres przechowywania danych 

1. Dane pozyskane w celu uwzględnienia Twojego dziecka w procesie rekrutacji 

przechowujemy przez okres 3 lat po zakończeniu tej rekrutacji; 

                                                             
1 Rozporządzenie 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, s. 1). 

 



2. Dane pozyskane w celu wykonania obowiązków wynikających z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w związku z ewentualnie zawartymi umowami 

przechowujemy do końca okresu, w którym może nastąpić kontrola wykonania tych 

obowiązków przez uprawnione podmioty; 

3. Twoje dane pozyskane w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów 

Administratora przechowujemy do czasu ustania przyczyny ich przechowywania. 

 

Zwracamy uwagę, że dane osobowe Twoje oraz Twojego dziecka mogą być przetwarzane 

oddzielnie według poszczególnych celów i podstawy prawnej, np. możesz odwołać określoną 

zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, ale nie pozbawia to Administratora 

prawa do przetwarzania tych danych w innym celu lub z innej podstawy prawnej.  

VII. Twoje prawa: 

Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych oraz 

danych osobowych Twojego dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo 

do przenoszenia tych danych osobowych oraz prawo do  wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

Nadto, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz 

prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na ich przetwarzanie. Jednocześnie informujemy, że 

cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

W celu wykonania swoich praw skieruj odpowiednie żądanie pod adres 

sekretariat@littlesteps.pl lub udaj się do naszej siedziby pod adresem: 30-441 Kraków, ul. 

Fałęcka 39. 

 

VIII. Zautomatyzowane przetwarzanie danych 

Ani Twoje dane osobowe, ani dane osobowe Twojego dziecka nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany.  

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych  

Podanie przez Ciebie danych osobowych Twoich oraz Twojego dziecka jest dobrowolne, jednak 

- zastrzeżeniem zdania następnego - konieczne do zawarcia i wykonywania umowy  

o świadczenie usług edukacyjnych.  

Podanie przez Ciebie danych osobowych w celach prowadzenia przez Administratora działań 

marketingowych jest dobrowolne i brak tej zgody w żaden sposób nie wpłynie na możność 

zawarcia umowy o świadczenie usług edukacyjnych i jej wykonywania. 

 

 

 

 

 

____________________________ 

/Data i podpis osoby, do której informacja jest skierowana/ 

 


