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KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

1. Administratorem danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego i dziecka jest Centrum Edukacji  
Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, Al. F. Kobylińskiego 25, 09-400 Płock, tel. 24 365 86 12, e-mail: 
ce@centrumedukacji.pl 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować z Centrum Edukacji Sp. 
z o.o., z pod adresem e-mail: daneosobowe@centrumedukacji.pl, tel. 24 365 86 11. 

3. Dane osobowe będą̨ pozyskiwane przez Centrum Edukacji Sp. z o.o. na podstawie wypełnionej karty 
zgłoszeniowej dziecka do udziału w półkoloniach językowych organizowanych przez Centrum Edukacji 
Sp. z o.o. w zakresie: imię,nazwisko, PESEL, adres zamieszkania rodzica/opiekuna, numer telefonu 
rodzica/opiekuna, adres e-mail rodzica/opiekuna, imię i nazwisko dziecka, data urodzenia dziecka, PESEL 
dziecka, adres zamieszkania dziecka, data urodzenia dziecka, dane o stanie zdrowia dziecka, dane 
dotyczące osoby upoważnionej do odbierania dziecka po zajęciach: imię, nazwisko, PESEL, telefon 
kontaktowy. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: 

 Umowa pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym dziecka, a Centrum Edukacji Sp. z o.o. 
(organizacja i realizacja półkolonii językowych) – Art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

 Zgoda na przetwarzanie danych o stanie zdrowia dziecka udzielona przez rodzica/opiekuna 
prawnego dziecka – Art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

 Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka udzielona przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka 
-  Art. 6 ust. 1 lit. a RODO ; 

 Prawnie uzasdniony interes realizowany przez Centrum Edukacji Sp. z o.o. – Art. 6 ust.1 lit. f 
RODO; 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. 
poz. 4) – Art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

 Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku 
dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r., poz. 452) – Art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

5. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy (tj. do zakończenia 
półkolonii językowych organizowanych przez Centrum Edukacji Sp. z o.o.) oraz przez okres zastrzeżony 
przepisami prawa, nie krócej niż do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. 
7. Rodzic/opiekun prawny ma prawo dostępu do treści podanych przez niego wszystkich danych osobowych 

poprzez żądanie udostepnienia lub przesłania kopii kompletu danych osobowych przetwarzanych przez 
Centrum Edukacji Sp. z o.o.  

8. Rodzic/opiekun prawny ma prawo żądania sprostowania danych osobowych przetwarzanych przez 
Centrum Edukacji Sp. z o.o. poprzez wskazanie nieprawidłowych danych.  (Rodzic/opiekun prawny ma 
prawo żadania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Centrum Edukacji Sp. z o.o..  

9. Rodzic/opiekun prawny ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych poprzez 
wskazanie, które dane powinny zostać ograniczone w zakresie przetwarzania.  

10. Rodzic/opiekun prawny ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych 
osobowych przez Centrum Edukacji Sp. z o.o..  

11. Rodzic/opiekun prawny ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych 
przez Centrum Edukacji Sp. z o.o. w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

12. Rodzic/opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na czynności przetwarzania 
danych osobowych przez Centrum Edukacji Sp. z o.o. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych 
osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa. 

 

 

………………………………………………………………………. 
    (data, czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego) 
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