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Czym jest RODO? 

RODO to potoczna nazwa 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W Polsce 

będzie ono obowiązywało od 25 maja 2018 r. Akt ten wprowadza nowy standard ochrony danych 

osobowych, nakładając na podmioty przetwarzające te dane (administratorów danych) szereg 

obowiązków, w tym obowiązek poinformowania Ciebie o sposobie przetwarzania Twoich danych, 

celach w jakich Twoje dane są przetwarzane oraz o uprawnieniach przysługujących Ci w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych przez administratora danych. 

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane 

osobowe, jest Stowarzyszenie „Pod Zieloną Koniczynką” z siedzibą przy ul. Wójtowicza 9 22-110 

Ruda-Huta. 

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych 

osobowych? 

Napisz do administratora danych osobowych: sto.pzk@o2.pl, lub skontaktuj się drogą pocztową (lub 

osobiście) wysyłając informacją na adres stowarzyszenia. 

Adres: Stowarzyszenie „Pod Zieloną Koniczynką” ul. Wójtowicza 9 22-110 Ruda-Huta. 

 

Skąd mamy Twoje dane? 

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas: 

 procesu deklarowania członkostwa, 

 procesu rekrutacji do przedszkola, 

 procesu rekrutacji kadrowej, 

 procesu deklarowania udziału w przedsięwzięciach przez Nas realizowanych. 

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych? 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:  

 wykonania warunków umowy zawartej z Tobą,  

 kontaktowania się z Tobą, w celach związanych ze świadczeniem usług, 

 kontaktowania się z Tobą, w celach związanych z procesem Zarządzania organizacją, 

 wykonywania obowiązków Pracodawcy związanych z polityką kadrową, płacową i fiskalną, 

 wykonywania obowiązków organu prowadzącego placówkę oświatową, tj. Niepubliczne 

Przedszkola „Pod Zieloną Koniczynką”. 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i 

rachunkowych. 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób 

jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody. 

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe? 

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych: 

 Imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, PESEL, adres e-mail, nr kontaktowy 

(deklaracja członkostwa w stowarzyszeniu), 

 Imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, PESEL, adres e-mail, nr kontaktowy, nr 

rachunku bankowego (obowiązek zbierania danych jako Pracodawcy), 

 Imię i nazwisko dziecka, imię i nazwisko prawnych opiekunów, adres zamieszkania, data 

urodzenia, PESEL, adres e-mail, nr kontaktowy, nr rachunku bankowego (obowiązek zbierania 

danych jako niepublicznej przedszkola), 

 Imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, REGON adres zamieszkania, PESEL, adres e-mail, nr 

kontaktowy, nr rachunku bankowego (obowiązek zbierania danych jako Kontrahent). 

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli nawiązać 

współpracy ani zawrzeć z Tobą umowy.  
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Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych 

np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest 

dobrowolne.  

 

Jakie masz uprawnienia wobec Stowarzyszenia w zakresie przetwarzanych danych? 

Musisz wiedzieć, że niezależnie od tego, na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane, masz zawsze 

prawo dostępu do nich oraz ich poprawiania. Możesz również w każdym momencie żądać ich usunięcia 

lub cofnąć albo ograniczyć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym 

wycofanie danej zgody nie wpływa na administratora danych do przetwarzania danych w celu 

określonym w danej zgodzie do chwili jej wycofania. 

Masz również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Możesz też zażądać od administratora danych osobowych przeniesienia Twoich danych lub uzyskania 

kopii Twoich danych, z tym jednak zastrzeżeniem, że prawo to nie może wpływać niekorzystnie na 

prawa i wolności innych osób. Administrator danych będzie realizował Twoje żądania w zakresie 

posiadanych możliwości technicznych. 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, 

prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo 

do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.  

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do 

organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych? 

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie 

Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów 

statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś. 

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? 

Co do zasady Twoje dane osobowe będą przez nas wykorzystywane wyłącznie na nasz własny użytek. 

Dodatkowo, w przypadkach ściśle określonych w przepisach prawa, będziemy zobligowani przekazać 

Twoje dane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obecnie obowiązujących 

przepisów prawa (np. policji czy prokuraturze), pod warunkiem oczywiście, iż wystąpią do nas z takim 

żądaniem, powołując się na określoną podstawę prawną. 

Ponadto dane będą przekazane podmiotom systemu edukacji na mocy przepisów prawa oświatowego i 

rozporządzeń szczegółowych. 

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to niezbędne do zapewnienia Ci 

dostępu do usług oferowanych przez Stowarzyszenie „Pod Zieloną Koniczynką”.  Oczywiście, możesz 

w każdym czasie złożyć wniosek o zaprzestanie przetwarzania swoich danych osobowych, ich zmianę 

lub usunięcie (tzw. bycia zapomnianym). 

Prawo do bycia zapomnianym jest Twoim uprawnieniem. Możesz żądać od Administratora danych 

niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych. Obowiązek usunięcia danych nie wystąpi, jeżeli 

np. Stowarzyszenie „Pod Zieloną Koniczynką” – organ prowadzący przedszkole, będzie dysponował 

inną podstawą prawną do ich przetwarzania. 

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 
 
 Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z ww. informacjami: 
 
 
 ………………………………………….. 
 (czytelny podpis i data) 


