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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Bartosza Świderskiego 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Bartosza Świderskiego prowadzącego działalność gospodarczą  

w Krakowie przy ul. Sokołowskiego 19 w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji do Publicznego 

Przedszkola The Little Steps. Przetwarzanie danych dokonywane jest na podstawie: 

• art.6 ust.1 lit. b) RODO1 - w zakresie podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy korzystania z Publicznego Przedszkola The Little Steps; 

• art.6 ust.1 lit. c) RODO - w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych ze 

świadczeniem usług edukacyjnych; 

• art.6 ust.1 lit. f) RODO - w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; 

• art.6 ust.1 lit. a) RODO – zgody na użytek marketingu bezpośredniego przez kontakt za pośrednictwem 

poczty elektronicznej (e-mail), sms, telefonu; 

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia podpisanie przeprowadzenie procesu rekrutacji (za 

wyjątkiem zgody na prowadzenie marketingu bezpośredniego). 

Bartosz Świderski jest administratorem Pana danych osobowych. 

Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu. 

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być jedynie osoby upoważnione do przetwarzania danych i uprawnione na 

podstawie prawa organy publiczne. 

Pani/Pana dane przekazywane będą do dostawców usług informatycznych. Firmy te będą przetwarzały dane osobowe 

w imieniu administratora. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 3 lata od zakończenia roku kalendarzowego, w którym 

przeprowadzona została rekrutacja. Dane wykorzystywane w procesie marketingu bezpośredniego będą 

przetwarzane do momentu odwołania zgody. 

Ma Pani/Pan prawo żądania od Bartosza Świderskiego dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie w Polsce jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

Zapoznałem się z powyższą informacją 

(podpis) 

 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 
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