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 (RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Danych
Bełchatów.

jest Żłobek Miejski

„Jaś i Małgosia” w Bełchatowie, os. 1 Maja 7, 97-400

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 : tel: 510 070 879
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:
1) procesu rekrutacji i przyjęcia dziecka do Żłobka,
2) zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych wobec dziecka w ramach pobytu dziecka w Żłobku,
w tym kontaktowania się w sprawach dziecka,
3) promocji i dla potrzeb funkcjonowania Żłobka (tylko w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie
wizerunku).
5. 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.
6. 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.
7. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów nie dłużej niż 5 lat, licząc
od momentu zakończenia pobytu dziecka w Żłobku. W przypadku, gdy nie dojdzie do podpisania umowy (wg.
wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji i Pobytu Dziecka w Żłobku Miejskim
„Jaś i Małgosia” w Bełchatowie) - dane osobowe zawarte w dokumentach naboru do Żłobka zostaną usunięte po
upływie trzech miesięcy.
8. Dane nie będą udostępnione innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność udostępniania wynika
z przepisów prawa. Dane mogą być jednak przekazywane innym podmiotom zapewniającym obsługę
administracyjną, techniczną i informatyczną Żłobka, w szczególności: podmiotom administrującym systemami
informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny, zapewniającymi transport dokumentów i nośników
elektronicznych, zapewniającymi niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych oraz podmiotom
zapewniającym obsługę prawną. Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów
powierzenia przetwarzania, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie Żłobka, co
należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach.
9. Osoby, których dane osobowe dotyczą mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania oraz prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Jednocześnie informujemy, że w przypadku
danych osobowych przetwarzanych w celach określonych w ust. 4 pkt 1 i 2 Klauzuli, nie przysługuje Państwu
prawo do usunięcia danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO.
10. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (wykorzystanie wizerunku ust. 4 pkt 3 Klauzuli) - osoby, których dane dotyczą mają prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem. Cofnięcie
zgody skutkuje niezwłocznym usunięciem danych osobowych.
11. 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.
12. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
13. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

