Klauzula Informacyjna RODO
Żłobek „BAJKA” w Konarzewie (w organizacji)
Podstawa prawna przetwarzania:
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia (UE)
2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Dane kontaktowe administratora danych to:
Romana Michniewicz-Ekert
ul. Kościelna 2, 62-070 Konarzewo
zlobek.bajka.konarzewo@gmail.com
Cele przetwarzania:
Administrator danych przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z rekrutacją
Pani/Pana dziecka do Żłobka „BAJKA”, sprawowaniem opieki nad Pani/Pana dzieckiem oraz
prowadzeniem Żłobka „BAJKA”.
Kategorie uzyskanych danych osobowych:
Administrator danych przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane kontaktowe (takie
jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, pesel i inne zawarte w „Karcie zgłoszenia dziecka”
oraz „Umowie przyjęcia dziecka do żłobka „BAJKA”).
Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom współpracującym ze żłobkiem (np. Urząd
Gminy Dopiewo) i tylko w niezbędnym zakresie.
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich:
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane poza teren Polski.
Okres przechowywania danych osobowych:
Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od okresu współpracy zawartym
w umowie „Umowie przyjęcia dziecka do Żłobka „BAJKA”. Administrator danych będzie przetwarzał
dane nie dłużej niż 5 lat po zakończeniu takiej współpracy, jednakże po wygaśnięciu umowy
lub zakończeniu współpracy przetwarzanie będzie wyłącznie w celach archiwalnych, podatkowych
i dochodzenia ewentualnych roszczeń. W przypadku nieprzyjęcia dziecka do żłobka, po zakończeniu
procesu rekrutacji dane będą bezpowrotnie usuwane.
Prawa w odniesieniu do przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo żądać od administratora danych dostępu do danych osobowych oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez
administratora danych.
Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych przenoszenia danych.
Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
Ma Pani/Pan prawo złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
w przypadku naruszenia przez administratora danych Pani/Pana praw i wolności.

Źródło danych osobowych.
Dane osobowe zostały pobrane od Pani/Pana bezpośrednio. Dane przekazane są dobrowolnie,
jednakże ich nieprzekazanie może uniemożliwić rekrutację i zawarcie umowy, komunikację
i współpracę z Panią/Panem oraz uniemożliwić otrzymanie dofinansowania, którego źródłem
są podmioty współpracujące ze Żłobkiem „BAJKA”.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w automatycznych systemach informatycznych.
Podpisy rodziców
……………………………………………………………………………………………………………………

