
Zał. nr 4 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 - 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej „RODO” podaje się następującą, zbiorczą 

informacje: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: EPIONKOWO Katarzyna Wrześniewska, miejsce 

prowadzenia działalności gospodarczej: Katowice 40-872 przy ul. Zawiszy Czarnego 7a, wpisana do CEIDG 

nr NIP 6341958173, nr REGON: 243031430, zwany dalej: EPIONKOWO.  

2. Podanie przez Państwa udostępnionych danych osobowych jest dobrowolne. 

3. Podstawą prawną przetwarzania udostępnionych danych osobowych jest Państwa: 

 niezbędność podania danych osobowych do wykonania zawartych przez Państwa umów, których 

przedmiotem jest świadczenie usług opiekuńczych lub edukacyjnych przez Niepubliczny Żłobek  

i Przedszkole EPIONKOWO (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),    

 zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO stanowiąca Załącznik do umów, 

których przedmiotem jest świadczenie usług opiekuńczych lub edukacyjnych przez Niepubliczny Żłobek  

i Przedszkole EPIONKOWO, 

 prawnie uzasadniony interes EPIONKOWA (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) 

 przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze  

(art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), wynikających w szczególności z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  - Prawo 

oświatowe i rozporządzeń wykonawczych oraz z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.  o opiece nad dziećmi  

w wieku do lat 3 oraz aktów wykonawczych do przedmiotowych ustaw. 

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji wykonania zawartych przez Państwa umów, których 

przedmiotem jest świadczenie usług opiekuńczych lub edukacyjnych przez Niepubliczny Żłobek/ 

Przedszkole EPIONKOWO.    

5. Dane osobowe są udostępniane podmiotom trzecim, to jest: 

 Kuratorowi Oświaty w Katowicach sprawującemu nadzór pedagogiczny nad Niepublicznym Przedszkolem 

EPIONKOWO;  

 Prezydenta Miasta Katowice sprawującemu nadzór nad Niepublicznym Przedszkolem i Żłobkiem 

EPIONKOWO oraz prowadzącemu Rejestr żłobków i klubów dziecięcych, o którym mowa w art. 27 ustawy 

o opiece nad dziećmi do lat 3; 

 Miastu Katowice, jak również innym gminom, które udzielają Niepublicznemu Żłobkowi lub Przedszkolu 

dotacji, o których mowa w art. 60 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 lub w art. ustawy z dnia14 grudnia 

2016 r.  - Prawo oświatowe; 

 Ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, którego uprawnienie wynika z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z przepisów ustawy z dnia14 grudnia 2016 r.  - Prawo 

oświatowe; 



 Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej, którego uprawnienie wynika z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, w szczególności z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.  o opiece nad dziećmi  

w wieku do lat 3, w szczególności przepisu art. 62 przedmiotowej ustawy upoważniającego – na podstawie 

którego Minister realizuje Program MALUCH; 

 innym podmiotom ogłaszającym lub realizującym programy dotacji do opieki nad dziećmi do lat 7; 

 innym podmiotom publicznym, w szczególności sądom i organom administracji, Policji, MOPS, 

Rzecznikowi Praw Dziecka – w zakresie wykonywania przez te podmioty ich ustawowych obowiązków; 

 Poczcie Polskiej i innym operatorom pocztowym – w zakresie świadczenia usług pocztowych; 

 współpracownikom prowadzącym zajęcia dodatkowe dla dzieci – w zakresie niezbędnym do realizacji  

przedmiotowych zajęć; 

 towarzystwu ubezpieczeniowemu/ towarzystwu ubezpieczeń wzajemnych – w zakresie przetwarzania danych  

niezbędnych do realizacji umowy ubezpieczenia dzieci i młodzieży;  

 współpracującej z Niepublicznym Przedszkolem i Żłobkiem:  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 

w Katowicach – w zakresie przetwarzania danych niezbędnych dla zapewnienia diagnozy opieki 

psychologicznej, na którą wyrazili Państwo zgodę w Załączniku nr 11 do umowy na świadczenie usług przez 

Niepubliczne Przedszkole/ Żłobek EPIONKOWO; 

 Niepubliczną Poradnią NR 3 EPIONE - – Osiedle Tysiąclecia (EPIONE spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością (zwana dalej spółką) z siedzibą w Katowicach pod adresem: ul. Szopienicka 59, 40-431 

Katowice posiadająca numer NIP 634-22-41-017 wpisana do KRS pod numerem 0000480431), w zakresie 

niezbędnym do udzielania świadczeń związanych z nagłą interwencja medyczną; 

 innym podmiotom trzecim świadczącym na rzecz Administratora danych osobowych usługi prawne, 

księgowe, podatkowe, usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych  

i serwisów internetowych) oraz inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora 

danych osobowych na podstawie zawartej z administratorem danych osobowych umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych. 

6. Udostępnione dane osobowe nie są przekazywane przez poza teren Polski, a tym bardziej Unii Europejskiej 

ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

7. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody, o której mowa  

w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub wyrażenia przez Państwa żądania usunięcia udostępnionych danych 

osobowych a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych.  

8. Posiadają Państwo uprawnienie do żądania dostępu do udostępnionych danych osobowych,  

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo prawo także prawo  

do przenoszenia udostępnionych danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

9. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych. 

10. Cofnięcie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych może zostać dokonane w dowolnym 

momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem. 

11. W sprawach ochrony udostępnionych danych osobowych, w szczególności realizacji uprawnień,  

o których mowa w pkt 6-8 powyżej, podaję dane kontaktowe: mail (info@epionkowo.pl), numer telefonu 

(.728 737 007.) lub pisemnie na adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej EPIONKOWA.  

mailto:info@epionkowo.pl


 

W związku z wyżej udzieloną informacją, ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących 

danych osobowych:  

1. imię, 

2. nazwisko,  

3. nr PESEL,  

4. adres miejsca zamieszkania,  

5. adres zameldowania  

6. adres e-mail,  

7. numer telefonu,    

oraz danych osobowych dziecka: 

1. imię, nazwisko, 

2. data urodzenia dziecka, 

3. nr PESEL dziecka, 

4. adres miejsca zamieszkania dziecka, 

5. adres zameldowania dziecka, 

6. dane o stanie zdrowia dziecka zamieszczone w Karcie Zgłoszenia Dziecka, pozyskiwane w celu realizacji 

umowy na świadczenie usług przez Niepubliczne Przedszkole/ Żłobek EPIONKOWO, 

7. dane o stanie zdrowia dziecka pozyskiwane podczas interwencji medycznej, na którą wyrazili Państwo zgodę 

w Załączniku nr …. Do umowy na świadczenie usług przez Niepubliczne Przedszkole/ Żłobek 

EPIONKOWO, 

7. dane o stanie zdrowia dziecka pozyskiwane podczas oceny psychologicznej dziecka, na którą wyrazili 

Państwo zgodę w Załączniku nr 11 do umowy na świadczenie usług przez Niepubliczne Przedszkole/ Żłobek 

EPIONKOWO, 

8. wizerunek dziecka, na które publikację (i jego warunki) wyrazili Państwo zgodę w Załączniku nr 5  

do umowy na świadczenie usług przez Niepubliczne Przedszkole/ Żłobek EPIONKOWO,  

 

w celu świadczenia usług  przez Niepubliczne Przedszkole/ Żłobek EPIONKOWO, dotyczącej świadczenia  

w przyszłości usług edukacyjnych lub opiekuńczych przez Niepubliczny Żłobek/ Przedszkole EPIONKOWO - 

na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119, s. 1), zwanego dalej „RODO”. 

 

.................................... 

              (data, podpis w tym miejscu) 


