
KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA DZIECI 

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 Pani/Pana oraz dziecka przetwarzane będą wyłącznie w celu niezbędnym do 

przeprowadzenia procesu rekrutacji, i/lub przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust .1 lit. b) 

i/lub a) RODO. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia danych; 

• Organ prowadzący, tj. Urząd Gminy w Wierzchosławicach. 

5. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka będą przechowywane/przetwarzane w związku             

z rekrutacją do jednego roku w celach roszczeniowych. 

6. Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia              

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a zarazem niezbędne w celu 

uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 

kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego 

dziecka przez Publiczny Żłobek w Bogumiłowicach oraz przez podmioty współpracujące na 

podstawie umów powierzenia, w celu wykorzystania przesłanej kandydatury na potrzeby 

przyszłych procesów rekrutacji. 

                TAK                NIE 

 

Poinformowano mnie, ze w dowolnym momencie mogę zgodę wycofać. 
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Bogumiłowice, dnia ....................     .............................................       ........................................ 

                                                                       Imię i nazwisko                              podpis 


