KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia
27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka jest Dyrektor Publicznego
Żłobka w Bogumiłowicach z siedzibą w 33-121 Bogumiłowice 275.
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: 33-121 Bogumiłowice 275
• przez e-mail: zlobekbogumilowice@wierzchoslawice.pl
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: 33-121 Bogumiłowice 275
• przez e-mail: iod.zlobekbogumilowice@wierzchoslawice.pl
3. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka przetwarzane będą wyłącznie w celu:


niezbędnym do realizacji zadań opiekuńczo - wychowawczo – edukacyjnych
świadczonych przez Publiczny Żłobek w Bogumiłowicach zgodnie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą,
 publikacji wizerunku dziecka, w przypadku gdy wyrazi Pani/Pan na to zgodę – art. 6
ust. 1 lit. a) RODO,
 dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. e) RODO tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym.
4. Odbiorcami (czyli firmy / instytucje, które mogą mieć dostęp do danych lub mogą im zostać
one udostępnione) Pani/Pana danych mogą być:
 Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia danych;
 Organ prowadzący tj. Urząd Gminy w Wierzchosławicach;
 Instytucje państwowe dla których jest to konieczne w ramach przepisów prawa;
 Instytucje ubezpieczeniowe w przypadku korzystania z ubezpieczeń;
5. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka będą przechowywane/przetwarzane:



w związku z realizacją zadań opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnych przez okres
trwania usługi oraz po ustaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO do czasu jej
wycofania.

6. W związku z przetwarzaniem danych Pani/Pana oraz dziecka przysługuje prawo dostępu do
treści danych osobowych swoich oraz dziecka, prawo ich sprostowania, usunięcia,
przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
7. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do

cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka jest warunkiem koniecznym,
wynikającym z przepisów prawa, niezbędnym do realizacji zadań Publicznego Żłobka
w Bogumiłowicach.
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