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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
Fundacji Kaszubskie Słoneczniki 

 
 
Fundacja Kaszubskie Słoneczniki, na podstawie 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 (RODO), informuje o zasadach przetwarzania 
Paostwa danych osobowych oraz o przysługujących Paostwu prawach z tym związanych: 
 
1. Administrator danych osobowych. 
 
Administratorem danych osobowych Paostwa oraz danych osobowych Paostwa dzieci jest Prezes Fundacji 
Kaszubskie Słoneczniki z siedzibą ul. Aleja Henryka Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk, wpisanej do Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr 0000207987, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdaosku, Wydział Krajowego 
Rejestru Sądowego, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Paostwa 
danych osobowych. 
 
2. Kontakt w sprawie danych osobowych. 
 
W sprawie danych osobowych Paostwa oraz danych osobowych Paostwa dzieci, ich ochrony, przetwarzania 
oraz realizacji swoich praw z tym związanych należy kontaktowad się z: 
a) w przypadku korzystania z usług placówek oświatowych w Kobylnicy i Modrzejewie: e-mail - 

kobylnica@sloneczniki.org, tel.730-264-866 ; 
b) w przypadku korzystania z usług placówek oświatowych w Ustce i Starkowie: e-mail - 

ustka@sloneczniki.org, tel.794-567-646. 
 
3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych. 
 
3.1. Paostwa dane osobowe oraz dane osobowe Paostwa dzieci otrzymaliśmy podczas realizacji procesu 

rekrutacji do żłobków, przedszkoli i szkoły, przy podpisaniu umów. 
Paostwa dane osobowe oraz dane osobowe Paostwa dzieci będą przetwarzane w celu wykonania umowy 
zawartej z Paostwem, w szczególności w celu: 
a) świadczenia usług opiekuoczych, wychowawczych, edukacyjnych i innych zgodnych z zawartą przez 

Paostwo umową; 
b) realizacji innych zadao statutowych Fundacji Kaszubskie Słoneczniki, w szczególności zadao 

opiekuoczych, wychowawczych i edukacyjnych wykonywanych w placówkach oświatowych Fundacji; 
c) realizacji obowiązków, wynikających z przepisów prawa oświatowego, w tym z ustawy Prawo 

oświatowe, ustawy o systemie oświaty, ustawy o finansowaniu zadao oświatowych; 
d) realizacji obowiązków, wynikających z innych przepisów prawa; 
e) kontaktowania się z Paostwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług. 

3.2. Dodatkowo Paostwa dane osobowe oraz dane osobowe Paostwa dzieci będą przetwarzane w celach 
wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji Kaszubskie Słoneczniki, 
którym jest: 
a) prowadzenie wobec Paostwa działao marketingowych, promocyjnych i informacyjnych; 
b) kontaktowanie się z Paostwem, w tym w celach marketingowych, promocyjnych i informacyjnych, 

poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Paostwa zgodą – przez e-mail, telefon; 
c) windykacja należności, prowadzenie postępowao administracyjnych i sądowych; 
d) przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych. 

3.3. Wizerunek i dane osobowe Paostwa oraz Paostwa dzieci mogą byd umieszczane publicznie na tablicy w 
placówce oświatowej, mediach, na stronie internetowej oraz profilach społecznościowych placówki 
oświatowej lub Fundacji Kaszubskie Słoneczniki w celach marketingowych, promocyjnych i informacyjnych 
placówki oświatowej lub Fundacji Kaszubskie Słoneczniki. 

3.4. Wizerunek i dane osobowe Paostwa oraz Paostwa dzieci wymienione w punkcie 3.3 mogą byd 
przetwarzane na podstawie pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych). 
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3.5. Dane osobowe Paostwa dzieci związane z ich stanem zdrowia, w związku z ich funkcjonowaniem w 
placówce oświatowej, mogą byd przetwarzane na podstawie pisemnej zgody rodziców (opiekunów 
prawnych). 

 
4. Prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 

 
W związku z przetwarzaniem Paostwa danych osobowych oraz danych osobowych Paostwa dzieci, posiadają 
Paostwo prawo do: 
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
c) przenoszenia danych, 
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich 

przetwarzania. 
 
5. Odbiorcy danych osobowych. 

 
Paostwa dane osobowe oraz dane osobowe Paostwa dzieci mogą zostad udostępnione następującym 
kategoriom podmiotów: 
a) Procesorowi, czyli podmiotowi, z którego usług korzysta Fundacja Kaszubskie Słoneczniki przy ich 

przetwarzaniu; 
b) Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 
Nie przekazujemy Paostwa danych osobowych oraz danych osobowych Paostwa dzieci poza teren Polski / UE / 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
 
6. Okres przechowywania danych osobowych. 
 
Paostwa dane osobowe oraz dane osobowe Paostwa dzieci będą przechowywane przez okres obowiązywania 
umów zawartych z Paostwem, a także po ich zakooczeniu przez okres, w którym Fundacja Kaszubskie 
Słoneczniki zobowiązana jest do zachowania danych osobowych lub dokumentów je zawierających dla 
udokumentowania spełnienia wymagao prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy 
publiczne. 
Podane przez Paostwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji (w tym profilowania). 
 
7. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych osobowych. 

 
Podane przez Paostwa dane osobowe są warunkiem zawarcia i realizacji umowy z Fundacją Kaszubskie 
Słoneczniki. Brak podania przez Paostwa danych osobowych będzie stanowid przeszkodę do zawarcia i realizacji 
umowy. 


