KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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,
informuje się że:
1. Administratorem Danych jest Żłobek Miejski „Jaś i Małgosia” w Bełchatowie, os. 1 Maja 7, 97-400
Bełchatów.
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej
(e-mail) jasimalgosia@zlobek.belchatow.pl oraz pisemnie - Żłobek Miejski „Jaś i Małgosia”
w Bełchatowie - tel. 44/632 35 74.
3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych : adres e – mail…………………………………………………
4. Dane osobowe w zakresie podanym w załącznikach do Regulaminu Rekrutacji i Pobytu Dziecka
w Żłobku Miejskim „Jaś i Małgosia” w Bełchatowie przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji:
 procesu rekrutacji i przyjęcia dziecka do Żłobka,
 zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych wobec dziecka w ramach pobytu
dziecka w Żłobku, w tym kontaktowania się w sprawach dziecka,
 promocji i dla potrzeb funkcjonowania Żłobka- dotyczy tylko danych biometrycznych
(wizerunek).
5. Podane dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 5 lat , licząc od momentu zakończenia pobytu
dziecka w Żłobku. Dokumenty, które nie zaskutkowały podpisaniem umowy zostają zniszczone
po upływie trzech miesięcy.
6. Osoby, których dane osobowe dotyczą mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo
ich poprawiania, prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania (prawo do przenoszenia danych- jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)).
7. Osoby, których dane osobowe dotyczą mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem
(jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)).
8. Osoby, których dane osobowe dotyczą mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają,
iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 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.
9. Podanie danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka jest wymogiem ustawowym, jest Pani/Pan
zobowiązana/zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
przyjęcia i pobytu Pani/Pana dziecka w Żłobku.
10. Podanie danych osobowych osoby upoważnionej do odbioru dziecka jest wymogiem dobrowolnym,
jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości odbioru dziecka ze Żłobka
przez osobę upoważnioną.
11. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

