
POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY 

BEMA EDUKACJA SP.ZO.O.   

§1 
INFORMACJE OGÓLNE 

BEMA EDUKACJA SP.ZO.O.  z siedzibą przy ul. Grzegorza Fitelberga 4 w Katowicach, 
przetwarza następujący zakres danych osobowych Państwa i Państwa dziecka oraz osób 
upoważnionych do odbioru dziecka z placówki; 
-  Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres zamieszkania i 
zameldowania, wizerunek dziecka, PESEL, seria i nr dokumentu tożsamości.- Dane te były 
pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (proces rekrutacji, 
umowa przyjęcia dziecka do placówki oraz załączników do umowy). 

 

§2 
ADMINISTRATOR DANYCH 

Administratorem wszystkich danych osobowych (dalej: Administrator) jest: BEMA 
EDUKACJA SP.ZO.O. z siedzibą przy ul. Grzegorza Fitelberga 4 40-588 Katowice, 
NIP:6342895977. 
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na 
adres: BEMA EDUKACJA SP.ZO.O. ul. Grzegorza Fitelberga 4 40-588 Katowice lub e-mail 
biuro@puchatkowo.eu 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować 
pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: BEMA EDUKACJA SP.ZO.O. ul. 
Grzegorza Fitelberga 4 40-588 Katowice lub e-mail biuro@puchatkowo.eu 
 
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, 
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy 
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 
 
  

§3 
PRZETWARZANIE DANYCH 

Dane Państwa, Państwa dziecka i osób zgłoszonych do odbioru dziecka z placówki są 
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność 
przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 
przez Administratora. 
 
Firma udostępnia dane innym podmiotom, takim jak: 
- Urząd Miasta w Katowicach 
- Urząd Miasta w Sosnowcu 



- Urząd Wojewódzki w Katowicach 
- Urząd Marszałkowski w Katowicach 
- Urząd Skarbowy  
- Powiatowa Stacja Sanitarna w Katowicach  
- Powiatowa Stacja Sanitarna w Sosnowcu  
- Wojewódzka Stacja Sanitarna w Katowicach 
- Personelowi 
- Księgowości  
Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie lub automatycznie w celu dostarczania 
podmiotom i partnerom kompleksowej informacji w celu realizacji zadań statutowych 
przedszkola zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe 
lub żłobka zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3. 
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one 
udostępniane przez Państwa 
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo 
do: 
 
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, 
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 
BEMA EDUKACJA SP.ZO.O. przetwarza i będzie przetwarzać Państwa dane osobowe 
odpowiednio przez okres: 
- świadczenia opieki w żłobku i przez okres zobowiązań rozliczeniowych (dotacje) 
- edukacji przedszkolnej dziecka i przez okres zobowiązań rozliczeniowych (dotacje),  
- wykonania umowy czy realizacji usługi, 
- w którym BEMA EDUKACJA SP.ZO.O. jest obowiązana do przechowywania dokumentów 
sprzedaży (tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy 
czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w terminie 5 lat, licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). 
 
BEMA EDUKACJA SP.ZO.O. rozpowszechnia wizerunek Państwa dziecka na portalach 
społecznościowych Facebook, Instagram a także na stronie internetowej 
www.puchatkowo.eu 
 
 

§4 
POZYSKANE DANE 

Posiadane przez BEMA EDUKACJA SP.ZO.O. dane pochodzą od rodziców lub opiekunów 
prawnych dziecka. 
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie 
uniemożliwi nam przyjęcie dziecka do placówki lub skreślenie dziecka z listy przedszkola i 
żłobka. 

 


