
Fundacja Nasze Dzieci z siedzibą w Dąbrowie Górniczej – Bezpłatny dostęp do strefy rodzica 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 
Dane osobowe dziecka oraz jego rodziców lub prawnych opiekunów przetwarzane będą przez Fundację Nasze Dzieci pod 
adresem: ul. Kasprzaka 74a, 41-303 Dąbrowa Górnicza (Administratora) dla celów niezbędnych do: 
 
-  założenia i prowadzenia bezpłatnego konta użytkownika w „Strefie Rodzica” na stronie internetowej: www.fundacja-
naszedzieci., której właścicielem jest Fundacja Nasze Dzieci.  
 
Serwis www.fundacja-naszedzieci.pl  można przeglądać bez żadnych ograniczeń za wyjątkiem „Stref Rodzica”, zawierających 
więcej szczegółowych informacji dot. funkcjonowania Niepublicznego Przedszkola ArcelorMittal Poland „Równe 
Przedszkolaki” w Dąbrowie Górniczej oraz Niepublicznego Przedszkola ArcelorMittal Poland „Akademia Małych Pociech  
w Krakowie”. Dostęp do stref rodzica mają uprawnieni przez Fundację Nasze Dzieci użytkownicy - posiadacze nazw 
użytkownika i haseł. Dostęp jest przydzielany na okres uczęszczania dziecka do przedszkola. Dostęp może zostać odebrany 
przez Fundację w każdej chwili bez powiadomienia użytkownika. 
 
Przetwarzanie danych osobowych dziecka obejmuje: imię, nazwisko, wizerunek, nazwa przedszkola do którego uczęszcza 
dziecko, oraz przetwarzanie danych osobowych rodziców lub opiekunów prawnych obejmuje: nazwa użytkownika, adres  
e-mail, hasło,  jak długo posiada konto, kiedy ostatni dostęp, do jakich zasobów ma dostęp, status użytkownika 
(aktywny/zablokowany). 
 
Dane osobowe określone powyżej podlegać będą pełnej ochronie i będą one przetwarzane (tzn. m.in. zbierane, 
przechowywane, zapisywane, przeglądane) przez Administratora na podstawie niniejszej zgody (począwszy od 25 maja 2018 
r. także na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) 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 danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). 
 
Pamiętaj, że masz prawo do wglądu do danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia  
(w przypadku zakończenia uczęszczania dziecka do przedszkola), a począwszy od 25 maja 2018 r. - masz prawo do żądania od 
Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia 
danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady korzystania  
z tych praw określają przepisy prawa. Możesz cofnąć udzieloną już zgodę lub zgody w każdym momencie poprzez przesłanie 
wiadomości email lub listu na adresy wskazane poniżej. Pamiętaj, że cofnięcie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych 
pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej 
cofnięciem, a zgoda jest konieczna do wykonywania działalności przez Administratora i jej cofnięcie spowoduje brak dostępu 
rodzica do zasobów opublikowanych w „Strefie Rodzica” na stronie internetowej: www.fundacja-naszedzieci.pl. 
 
Dane osobowe objęte niniejszym formularzem będą przetwarzane przez okres uczęszczania dziecka do przedszkola. 
  
We wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych, w tym w celu skorzystania powyżej opisanych praw należy 
skontaktować się z Administratorem listownie na adres Fundacja Nasze Dzieci, al. Piłsudskiego 92, 41-308 Dabrowa Górnicza.  
 
Poprzez złożenie podpisu poniżej wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla celów 
i na zasadach określonych powyżej.  
 

Data 
Podpis matki / opiekunki prawnej 

dziecka 
Podpis ojca / opiekuna prawnego dziecka 

   

 

 

http://www.fundacja-naszedzieci.pl/

