
Małe Wielkie Skarby - żłobek oraz przedszkole  
tel. +48 609 732 636 

  
 Pragniemy zapewnić, że traktujemy Państwa dane ze starannością                   
i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z przepisów dotyczących ochrony 
danych osobowych. Dlatego chcemy Państwa poinformować Zgodnie z art. 13 ust. 1 
i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r., że: 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Małe 
Wielkie Skarby oraz Małe Wielkie Skarby sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,        
ul. F. Skarbka 3, 52-413 Wrocław; adres email: biuro@malewielkieskarby.com; 
2.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na Państwa 
zgłoszenie, rekrutacji oraz realizacji zadań wynikających z umowy, a związanych          
z nauczaniem i świadczeniem usług w zakresie kształcenia i wychowywania i opieki 
nas Państwa dzieckiem na podstawie art. 6 ust 1 pkt b i c, RODO; 
4.  Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie inny odbiorcom; 
5.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy; 
6.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
7.  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan,             
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
8.  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia 
umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania 
danych osobowych będzie niemożliwość realizacji zawartej umowy. 

 Przysługuje Pani/Panu również prawo do: 
•  żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 
•  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, kierując 
informację o jej wycofaniu na adres e-mail: biuro@malewielkieskarby.com; nie 
wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem;  
•  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 
w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2. 
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