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Polityka prywatności 

Żłobka „Koszałki Opałki” w Lublinie 

Żłobek „Koszałki Opałki” w Lublinie przetwarza dane osobowe (czyli informacje  

o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej) przede wszystkim  

w związku z organizowaniem i funkcjonowaniem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność wykonywana na tych 

danych, np.: zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, 

przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, 

niezależnie od tego czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie.  

Niniejsza „Polityka prywatności Żłobka „Koszałki Opałki” w Lublinie” (dalej: „Polityka 

prywatności”) ma na celu wyjaśnienie jakie dane osobowe są zbierane przez Żłobek „Koszałki 

Opałki” w Lublinie i w jakim celu przetwarzane, wskazuje podstawy prawne przetwarzania 

danych osobowych, a także prawa osób (a w przypadku dzieci – rodziców/opiekunów 

prawnych), których dane osobowe są przetwarzane. 

Administrator danych 

Administratorem danych jest Edyta Chołota, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: 

Żłobek „Koszałki Opałki” Edyta Chołota, przy ul. Kasztelańskiej 29 lok. 65, 20-810 Lublin,  

pod numerem REGON: 365258566, NIP: 918-20-44-538, zwana dalej: „Administratorem”. 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

oraz okres ich przetwarzania 

Podstawy prawne i okres przetwarzania danych przez Administratora w poszczególnych celach 

są następujące: 

Cel przetwarzanie danych 
Podstawa 

prawna 
Okres przetwarzania 

Organizowanie i funkcjonowanie 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 

3 na podstawie ustawy z dnia 4 

lutego 2011 r. o opiece nad 

dziećmi do lat 3 

art. 6 ust. 1  

lit. c) RODO 

Przez okres niezbędny do realizacji 

celów, a po tym czasie przez okres oraz 

w zakresie wymaganym przez przepisy 

prawa 

Zawarcie i wykonanie umowy,  

a także realizacja ewentualnego 

procesu reklamacji 

art. 6 ust. 1  

lit. b) RODO 

Do czasu wygaśnięcia umowy,  

z zastrzeżeniem, że w określonych 

przypadkach dane mogą być 

przetwarzane również po wygaśnięciu 

umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to 

dozwolone lub wymagane w świetle 

obowiązującego prawa. 

Promocja osiągnięć i pozytywnego 

wizerunku Administratora 

art. 6 ust. 1  

lit. a) RODO 
Do czasu wycofania zgody 
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Cel przetwarzanie danych 
Podstawa 

prawna 
Okres przetwarzania 

Kształtowanie właściwych postaw 

oraz prezentowanie wzorców 

postępowania  

art. 6 ust. 1  

lit. f) RODO 

Do czasu zgłoszenia skutecznego 

sprzeciwu  

Obowiązek podania danych  

Podanie danych osobowych w celu realizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 jest 

wymogiem ustawowym. W pozostałych przypadkach określonych w punkcie: „Cele  

i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych oraz okres ich przetwarzania” 
powyżej, podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy lub wymogiem umownym.  

We wszystkich przypadkach, wskazanych w punkcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 

podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów tam 

wskazanych. 

Odbiorcy, do których mogą być przekazywane dane 

osobowe 

Dane osobowe mogą być przekazywane m.in. następującym podmiotom przetwarzającym dane 

osobowe na zlecenie Administratora: pracownikom pedagogicznym, pracownikom 

administracji oraz pracownikom obsługi Administratora, podmiotom sprawującym 

profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi, usługodawcom, którzy wykonują usługi  

w imieniu lub na rzecz Administratora, w tym np.: dostawcom rozwiązań technologicznych, 

firmom cateringowym, a także, na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo, agencjom 

państwowym lub organom publicznym oraz organom finansowym lub sądowym. 

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich. 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Osobie fizycznej, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora (a w przypadku 

dziecka – rodzicowi/opiekunowi prawnemu), przysługują następujące prawa: 

 prawo dostępu do swoich (dziecka) danych, w tym uzyskania ich kopii, 

 prawo żądania sprostowania danych, 

 prawo do usunięcia (w określonych sytuacjach),  

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych. 

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoba fizyczna (a w przypadku dziecka – 

rodzic/opiekun prawny) dodatkowo może skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie 

w jakim dane przetwarzane są na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są 

niezbędne w celu świadczenia usługi) osoba fizyczna (a w przypadku dziecka – rodzic/opiekun 
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prawny) dodatkowo może skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do 

otrzymania od Administratora swoich (dziecka) danych osobowych w ustrukturyzowanym, 

powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Osoba fizyczna  

(a w przypadku dziecka – rodzic/opiekun prawny) może przesłać te dane innemu 

administratorowi danych. 

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora osoba 

fizyczna (a w przypadku dziecka – rodzic/opiekun prawny) może dodatkowo skorzystać  

z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych  

z jej (dziecka) szczególną sytuacją.  

Po skutecznym wniesieniu prawa do sprzeciwu dane osobowe tej osoby (dziecka) nie będą 

przetwarzane, o ile nie będzie istnieć ważna, prawnie uzasadniona podstawa do przetwarzania, 

nadrzędna wobec interesów, praw i wolności tej osoby (dziecka) lub podstawa do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń.  

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem. 

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych 

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, 

jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do 

profilowania. 

Informacja o „cookies” 

Administrator na swojej stronie internetowej wykorzystuje pliki „cookies”, które są zapisywane 

przez przeglądarkę na dysku twardym użytkownika w celu ułatwienia poruszania się po 

witrynie oraz dostosowania zawartości strony do preferencji użytkownika. Z poziomu 

przeglądarki internetowej, z której użytkownik korzysta, możliwe jest np. samodzielne 

zarządzanie plikami „cookies”. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. 

możliwość:  

 zaakceptowania obsługi „cookies”, co pozwala użytkownikowi na pełne korzystanie z 

opcji oferowanych przez witryny internetowe;  

 zarządzania plikami „cookies” na poziomie pojedynczych, wybranych przez 

użytkownika witryn;  

 określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików 

stałych jako sesyjnych itp.;  

 blokowania lub usuwania „cookies”. 

Użytkownik ma możliwość zablokowania zapisywania plików „cookies” poprzez odpowiednią 

konfigurację przeglądarki internetowej, jednak blokada ta może spowodować niepoprawne 

działanie niektórych funkcji strony internetowej Administratora. Brak zmiany ustawień 

przeglądarki internetowej na blokowanie zapisu „cookies” jest jednoznaczne z wyrażeniem 

zgody na ich zapisywanie.  
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Zmiany „Polityki prywatności” 

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej „Polityki prywatności” w sytuacji gdy 

okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne 

organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych,  bądź 

najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Administrator zastrzega 

sobie możliwość zmiany niniejszej „Polityki prywatności” również w przypadku: zmian 

technologii, przy wykorzystaniu której przetwarza dane osobowe (o ile zmiany te będą mieć 

wpływ na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub 

podstaw prawnych przetwarzania przez niego danych osobowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lublin, dnia 25 maja 2018 r. 


