Klauzula informacyjna
Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
Żłobek informuje, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek Miejski nr 1, 58-160
Świebodzice, ul. Spokojna 3 17, tel. 74 666 96 43; mail: poczta@zlobek.swiebodzicepl
2) Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego
rozporządzenie j/w o ochronie danych, ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235 z póź. zm.) , oraz innych przepisów
prawa.
3) W Polsce organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych od dnia
stosowania RODO będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ma Pan/Pani
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna Pan/Pani, że
przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem ww. przepisów.
4) Ma Pan/Pani prawo do żądania od Żłobka dostępu do treści swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych oraz uzyskania kopii danych.
5) Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
6) Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio wydanej zgody na przetwarzanie.
Możliwe jest także, że – zgodnie z przepisami prawa – Żłobek będzie uprawniony do
przetwarzania danych na innej podstawie prawnej lub w innym celu.
7) Pani/Pana dane oraz dane Dziecka/Dzieci przetwarzane w następujących celach:
 świadczenia usług opieki nad dzieckiem w żłobku
 wykonywanie czynności związanych z rozliczeniem za uczęszczanie do
placówki, zgodnie z udzieloną zgodą
 wykonanie obowiązku sprawozdawczego oraz w celach statystycznych,
wynikających z ustawy
 utrzymywania, wyświetlania strony internetowej oraz ich zawartości (tj.
wizerunku wychowanków żłobka), komunikowania się przez te strony.
Podstawą do wykorzystania danych tam zawartych jest Pana/Pani zgoda
wyrażona w imieniu własnym, jak i dzieci lub odpowiednie przepisy prawa,
np. prawo telekomunikacyjne
 wykonywanie prawnie uzasadnionych interesów Żłobka, w tym polegających
na zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki
oraz mienia Żłobka
8) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są :



uprawnione podmioty (na podstawie przepisów prawa) w tym: jednostka
prowadząca – Urząd Miasta, jednostki kontrolujące
 podmioty, którym dane mogą być przekazane na podstawie Pana/Pani zgody
lub upoważnienia.
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
10) Pani/pana dane osobowe będą przechowywane w zależności od celu, w jakim zostały
zebrane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Żłobek rozwiązań, a także wyrażonej
przez Pana/Pani zgody/ zgód oraz oświadczeń.
W przypadku:
 zgody – przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, do czasu
odwołania zgody,
 umowy/ innej czynności prawnej – przez czas niezbędny do realizacji
umowy, a jeżeli dana czynności nie doszła do skutku, przez okres 3 lat od
dnia zebrania danych,
 danych archiwalnych – po wygaśnięciu danej umowy, dane osobowe
przetwarzane są przez 10 lat.
11) Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
12) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach informacyjnych, marketingowych
jest dobrowolne.
Dyrektor
Beata Gil

