
Polityka prywatności (RODO) 

Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Niepubliczne Artystyczne Przedszkole 
LAS POGODNY Katarzyna Krakowiak ul. Somosierry 10, 71-179 Szczecin 

Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa lub 
realizacja umowy. 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz 
danych osobowych Twojego dziecka możesz skontaktować się z administratorem danych 
osobowych pod adresem e-mail: przedszkole@laspogodny.pl 

Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania 
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z 
przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie 
powyższego celu nie będzie możliwe. 

Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom 
trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub 
podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy. 

Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu. 

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 
trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą 
Prawo Oświatowe, co najmniej przez okres 5 lat, z zastrzeżeniem tego terminu , jeżeli 
dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń. 

Cookies 

Nasza witryna www używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer 
www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka 
ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się 
użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie 
serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej 
odwiedzonych witryn. 

Cele przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies: 

• personalizacja strony internetowej (np. zapamiętanie wybranego rozmiaru czcionki, 
wybór wersji dla niedowidzących czy wersji kolorystycznej), 



• zapamiętanie danych i wyboru użytkownika (np. brak konieczności wpisywania 
loginu i hasła za każdym razem na każdej podstronie, zapamiętywanie loginu i 
użycie go przy ponownej wizycie), 

• profilowanie treści reklamowych wyświetlanych na stronie internetowej 
(remarketing, reklama kontekstowa), 

• zbieranie danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych do celów 
analitycznych (np. monitoring oglądalności) oraz statystyk przejść użytkowników 
pomiędzy różnymi stronami oraz dla celów systemu marketing automation. 
Statystyki tworzone są w sposób niepozwalający na identyfikację użytkowników 
strony. 

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia 
cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. 

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w 
Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z 
informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. 

Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od 
przeglądarki, której używasz: 

• Firefox, 

• Chrome, 

• Safari, 

• Internet Explorer / Microsoft Edge. 

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza 
to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. 


