
Klauzula informacyjna
dla osób upoważnionych do odbioru dziecka ze żłobka

oraz do otrzymywania informacji o dziecku

Zgodnie z art.13 ust.  1 i  ust.  2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady UE 
2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, że:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  oraz  dziecka  wobec  którego 
sprawuje Pani/Pan prawną opiekę jest Integracyjne Centrum Opieki Wychowania 
Terapii  KKWR  w  Serocku,  ul.  Wyzwolenia  31,  jako  organ  prowadzący  Żłobek 
„Wesoły Zakątek”.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 
kontaktować  w  sprawach  przetwarzania  Państwa  danych  osobowych
za pośrednictwem poczty elektronicznej: inspektor@integracjaserock.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

a) art. 6 ust.1 lit. c) RODO tj. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych  zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w 
wieku do lat 3, oraz innych przepisów prawa,

b) art.  6  ust.  1  lit.  f)  RODO tj.  w  związku  z  prawnie  uzasadnionym interesem 
administratora.

4. Pani/Pana  dane  osobowe  zostały  uzyskane  na  podstawie  zawartej  umowy
o świadczenie usług i wykorzystywane będą w celu weryfikacji osób upoważnionych 
do odbioru dziecka ze żłobka oraz do otrzymywania informacji o dziecku.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne, przez 
okres wyznaczony właściwym przepisem prawa.

6. Pani/Pana  dane  osobowe   nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego,
ani żadnej organizacji międzynarodowej.

7. Posiada  Pani/Pan  prawo  do:  dostępu  do  powierzonych  danych  osobowych, 
sprostowania  powierzonych danych osobowych,  usunięcia  powierzonych danych 
osobowych,  ograniczenia  przetwarzania  powierzonych  danych,  wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania powierzonych danych, przenoszenia powierzonych 
danych, cofnięcia zgody powierzenia danych w dowolnym momencie.

8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna 
Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących  narusza 
przepisy RODO.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 
będą profilowane.

10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do odbioru dziecka ze żłobka oraz do 
otrzymywania informacji o dziecku.

Zapoznałem/am się dnia ………………………...                     

                                                     

………………………………………………...                              

czytelny podpis osoby uprawnionej do odbioru dziecka
ze żłobka oraz do otrzymywania informacji o dziecku                                


