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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 (zwanej dalej RODO)  Publiczne Przedszkole nr 1 

w Goczałkowicach-Zdroju, 43-230, Goczałkowice-Zdrój, Szkolna 15, informuje, że:  

 

1.Administratorem Danych Osobowych  jest  Publiczne Przedszkole nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju, 43-230, 

Goczałkowice-Zdrój, Szkolna 15; +48 32 210 72 67 e-mail: ple1@goczalkowicezdroj.pl; 

2.Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest Marcin 

Gruszka (kontakt do inspektora:  e-mail: iod24h@data.pl, tel: 785465194).  

3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności naszej strony internetowej i 

umożliwienia Tobie korzystania z jej treści.  

4. Dane dotyczące korzystania przez Ciebie ze strony serwisu, które uzyskujemy za pośrednictwem, tzw. plików 

cookies przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 prawa telekomunikacyjnego. 

5. Okres przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania. Pozyskane dane o 

sposobie korzystania przez Ciebie z naszych serwisów (za pośrednictwem plików cookies) – przez cały okres 

kiedy jesteś użytkownikiem serwisu oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy przestałeś być 

użytkownikiem serwisu 

6. Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym. Wiedz jednak, że dane 

zawarte w treści Twojej korespondencji mogą być ujawnione:  

a. firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne, 

 b. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności,  

c. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w 

bieżącej działalności,  

d. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności,  

e. agencjom zajmującym się obsługą naszego serwisu. 

7.Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

8.Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez 

Administratora Państwa danych  osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.  

 
 


