
Klauzula Informacyjna 

Zapewniam, że traktuję Państwa dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań 
wynikających z przepisów prawnych dotyczących ich ochrony. 

1. Dane Administratora danych: 
CANDOR Małgorzata Werat, 50-335 Wrocław, ul.Sienkiewicza 10/11, NIP 898 106 42 96. 
Dane do kontaktu:  
pisemnie, na adres: Candor Małgorzata Werat, ul.Sienkiewicza 10/11 50-335 Wrocław 
telefonicznie, pod numerem: 516 018 563 
elektronicznie, e-mail: katarzyna.werat@gmail.com. 
 

2. Cele przetwarzania: 
Dane przetwarzane są zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie 
ochrony danych. Pozyskane dane wykorzystywane są do wypełnienia zobowiązań 
wynikających z Prawa Oświatowego, Ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3,  realizacji 
zapisów umowy, realizacji procesu rekrutacji, a także w celu realizacji czynności pozyskania 
i rozliczania uzyskanych dotacji. 
 

3. Podstawa prawna przetwarzania: 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenia (UE) 
2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. 
 

4. Kategorie uzyskanych danych osobowych: 

Imię, Nazwisko, adres, nr pesel, nr dowodu tożsamości, nr telefonu, adres e-mail. 
 

5. Odbiorcy danych osobowych: 

Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami 
danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. (MEN, GUS, Urząd Miejski 
Wrocławia, Wrocławski Zespół Żłobków, Dolnośląski Kurator Oświaty, US, BR) 
 

6. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich: 

Dane nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza unii europejskiej. 
 

7. Okres przechowywania danych: 

Dane przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak 
długo są niezbędne do realizowania ww. celów. W dowolnym momencie przysługuje 
Państwu prawo dostępu do 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.: Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 
8. Źródło danych osobowych: 

Pobrane dobrowolnie i bezpośrednio dane są warunkiem zawarcia i realizacji umowy, a 
także spełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. 
 

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: 

Dane będą przetwarzane w systemach informatycznych, ale nie będą podlegać 
zautomatyzowanemu profilowaniu, które wywołuje skutki prawne lub istotnie wpływa na 
zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 
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