
Załącznik nr 11 

 do Polityki Ochrony Danych 

w Żłobku w Piaskach 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.), tzw. RODO, informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka 

jest Żłobek w Piaskach, Piaski 83, 28-300 Jędrzejów, adres e-mail: zlobek@jedrzejow.eu, 

w imieniu którego działa Dyrektor – Aneta Antas-Majcher. 

2) Inspektorem ochrony danych w Żłobku w Piaskach jest Pan Radosław Adamiec                              

(e-mail: r.ad@gazeta.pl). 

3) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka przetwarzane są w celu zapewnienia 

opieki nad dziećmi na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze), zgodnie z treścią przepisów ustawy z dnia 4 

lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 75) oraz 

zapisów Statutu Żłobka w Piaskach, 

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której 

stroną jest osoba, której dane dotyczą), zgodnie z treścią „Umowy w sprawie korzystania 

z usług Żłobka w Piaskach” zawartej z opiekunem prawnym dziecka, 

c) art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą), zgodnie z treścią zgód 

udzielonych Żłobkowi w Piaskach przez opiekunów prawnych dzieci. 

4) Dane osobowe pracowników oraz osób działających na podstawie umowy cywilnoprawnej, 

będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z brzmieniem przepisów 

m.in. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, 

z późn. zm.) i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1282) oraz w ograniczonym zakresie na podstawie zgody osoby, której dane 

dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

5) Ponadto na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO Żłobek w Piaskach przetwarzana dane 

w formie monitoringu wizyjnego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. 

6) Dane szczególnej kategorii będą przetwarzane przez Żłobek w Piaskach jedynie na podstawie 

art. 9 ust. 2 lit. a-c RODO. 

7) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka  będą 

wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa oraz podmioty, którym Administrator zleci wykonanie czynności, z którymi wiąże 

się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające). 

8) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

9) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przechowywane przez określony 

przepisami archiwalnymi okres (co najmniej 5 lat – liczone od zakończenia edukacji, 

od zakończenia stosunku pracy). Czas przechowywania uzależniony jest od rodzaju 

dokumentacji. 
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10) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych Pani/Pana dziecka, a także 

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie przetwarzania danych na podstawie zgody - 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

11) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Żłobek w Piaskach narusza 

przepisy RODO. 

12) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w tym danych osobowych dziecka jest 

dobrowolne, lecz konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości 

przyjęcia dziecka do Żłobka w Piaskach lub brak możliwości zatrudnienia w naszej jednostce. 

13) Pani/Pana dane i dane Pani/Pana dziecka nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 

np. w formie profilowania. 


