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Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane
osobowe, jest Tajemniczy Ogród spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie, ul. Chłopickiego 17/19, 04-314 Warszawa (dalej „My”, „Tajemniczy Ogród” albo
„Spółka”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu
Twoich danych osobowych?
Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:
adres e-mail: iod.chlopickiego@onet.pl,
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Tajemniczy Ogród sp. z o.o., ul. Chłopickiego 17/19,
04-314 Warszawa

Skąd mamy Państwa dane?
Otrzymaliśmy je od Państwa podczas przeprowadzania rekrutacji dziecka do naszej placówki.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez
Tajemniczy Ogród?
Przetwarzamy Państwa i Państwa dzieci dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do
wykonania umowy zawartej z Państwem, w tym do:


umożliwienia świadczenia usług opiekuńczych, wychowawczych oraz edukacyjnych
wykonywanych nad państwa dzieckiem oraz pełnego korzystania z naszych usług, w tym
uczestnictwa Państwa dziecka w zajęciach, terapiach, uroczystościach, wycieczkach, imprezach.



kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów
podatkowych i rachunkowych.



windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;



wykonanie celów urzędowych : sprawozdań, wpisów;



przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania
spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).



Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w
ten sam sposób jak została wyrażona. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki nie
ustanie umowa opieki nad Państwa dzieckiem oraz obowiązek sprawozdawczy.

Czy muszą Państwo podać nam swoje i dziecka dane osobowe?
Wymagamy podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i
wykonać umowę zawartą z Państwem, a tym samym świadczyć Państwu usługi:


adres e-mail, telefon;



imiona i nazwiska rodziców/opiekunów dziecka, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego oraz
PESEL rodziców/opiekunów;



imiona i nazwisko dziecka, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania;



imiona i nazwiska, nr dowodu osobistego, telefon kontaktowy osób upoważnionych do odbioru
dziecka z placówki;



orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (jeśli takowe zostało wydane)



opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
Jeśli z jakiegoś powodu nie podadzą Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy
mogli zawrzeć z Państwem umowy, a w konsekwencji nie będą Państwo mogli korzystać z usług
Spółki Tajemniczy Ogród.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych
niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie
Państwa danych jest dobrowolne.

Jakie mają Państwo uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych
danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia
ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec
przetwarzania Państwa danych osobowych.
Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać, gdy:


w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważą Państwo, że Państwa dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;



w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla
których zostały zebrane przez Spółkę; cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych;
zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; Państwa dane będą
przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z
obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych
osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).

W jakich sytuacjach mogą Państwo się sprzeciwić wobec przetwarzania Państwa
danych?
Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:


przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w
której się Państwo znaleźli;



Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są
profilowane dla tego celu.
Niech Państwo pamiętają, że z prawa sprzeciwu można skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe udostępniamy:




Urzędowi Miasta Stołecznego Warszawy sprawującemu nadzór nad żłobkami, klubami
dziecięcymi i dziennymi opiekunami zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 oraz Uchwałą Nr XXVI/517/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 20
października 2011 r.
W razie uzasadnionych w regulaminie oraz statucie sytuacji Państwa dane będą przekazane
policji, pogotowiu ratunkowemu, Zakładom Opieki Zdrowotnej, Ośrodkowi Pomocy Społecznej;

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z
Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:


dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,



wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i
rachunkowych,



maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego?
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez
profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

