
Klauzula informacyjna – 
Formularz rekrutacyjny na stronie Przedszkola Niepublicznego Teddy&Me

Administrator danych 
osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest M&K Kids Team S.C. 
Marzena Witczak Katarzyna Kurek, z siedzibą w Warszawie (02 - 691), ul. 
Obrzeżna 1a/188 i identyfikująca się numerem NIP 5213823490 oraz numerem 
REGON 369988072, prowadząca placówkę wychowania przedszkolnego 
Niepubliczne Przedszkole Teddy&Me 

Kontakt do 
Administratora danych 
osobowych

Do kontaktu z administratorem danych osobowych służy:
 adres email: kontakt@teddyandme.pl 
 adres pocztowy siedziby: ul. Obrzeżna 1a/188, 02-691 Warszawa

Skąd mamy Państwa 
dane?

Otrzymaliśmy je od Pana/Pani podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego 
na stronie www.teddyandme.pl

Kto ma dostęp do 
Państwa danych?

Pana/Pani dane są udostępniane właścicielom przedszkola niepublicznego 
Teddy&Me. Nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich and nie 
wymieniamy się nimi w celach marketingowych

Czy przekazujemy 
dane do państw 
trzecich/organizacji 
międzynarodowych?

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego/organizacji międzynarodowej

Jakie dane 
przetwarzamy?

Formularz rekrutacyjny wymaga podania danych: imię i nazwisko dziecka, e-mail
rodzica/opiekuna, data urodzenia dziecka

Cel przetwarzania 
danych

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji rekrutacji do przedszkola

Okres 
przechowywania 
danych osobowych

Państwa dane są przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji

Państwa prawa

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje
jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie 
przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). 
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, 
iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. 
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem rozpoczęcia 
rekrutacji, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 
możliwości przeprowadzenia rekrutacji.
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