
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 
Europejskie Przedszkole FIGLARZ podejmuje wszelkie działania mające na celu ochronę danych 
osobowych Klientów, pracowników i wszelkich kontrahentów. Oznacza to m.in. utworzenie 
odpowiednich zasad i procedur służących ograniczeniu do minimum ryzyka nieuprawnionego dostępu 
do danych i ich ujawnienia. Dane osobowe przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem 
odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez obowiązujące 
przepisy prawa. 

 
Niniejsza polityka określa cele i metody przetwarzania, gromadzenia oraz ochrony danych osobowych 
Klientów Europejskiego Przedszkola Figlarz. Ochrona prywatności w Internecie jest dla nas bardzo 
istotną kwestią, więc w sposób szczególny dbamy o prywatność każdej osoby. 
 

1. Administratorem danych osobowych jest firma Europejskie Przedszkole Figlarz D. 
Konieczna-Goworowska, M. Konieczny, Ł. Konieczny s.c, ul. Cieszyńska 434, 43-382 
Bielsko-Biała, NIP 547-21-01-805. 
 

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu rzetelnego wykonania warunków umowy na 
podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 

3. Klient ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji 
dotyczącej przetwarzania. 

 
4. Klient ma prawo do sprostowania danych, w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe 

lub niekompletne. 
 

5. Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. 
 

6. Klient ma prawo żądania od Administratora usunięcia danych. 
 

7. Klient ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz żądania od 
Administratora ograniczenia ich przetwarzania. 
 

8. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ze względu na 
miejsce pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na lokalizację 
naruszenia rozporządzenia RODO. 
 

9. Realizację wszelkich praw przysługujących można zgłaszać bezpośrednio do 
Administratora na mail - biuro@figlarz.eu. 
 

10. Serwis nie sprzedaje i nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom za 
wyjątkiem podmiotów współpracujących z Administratorem. 
 

11. Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy przechowywane będą przez 
okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do 
wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora (np. wynikającego z 
przepisów podatkowych lub rachunkowych). 
 

12. Zmiana polityki prywatności nie wymaga uprzedniego powiadomienia Klienta, ani 
uzyskania jego akceptacji. Chwilą wprowadzenia zmian polityki prywatności jest 
opublikowanie jej nowego brzmienia na stronie figlarz.eu. Klient wyraża zgodę na 
takie wprowadzanie oraz powiadamianie o zaistniałych zmianach w polityce 
prywatności. 

 

 

 


