
Klauzula informacyjna
dla rodzica/prawnego opiekuna

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  oraz  dane  dziecka  przetwarzane  będą
na podstawie: 

a) art. 6 ust.1 lit. a) RODO tj. na podstawie udzielonej nam zgody, 

b) art.  6  ust.1  lit.   b)  RODO  tj.  w  związku  z  zawarciem  umowy  ze  żłobkiem
w zakresie opieki nad dzieckiem, 

c) 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,

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

4. Pani/Pana  dane  osobowe  oraz  dane  dziecka  przetwarzane  będą
w następujących celach:

a) rekrutacji dziecka do żłobka,

b) świadczenia usług opieki nad dzieckiem w żłobku

c) rozliczeń podatkowych i rachunkowych,

d) ubezpieczenia,

e) wykonywanie  czynności  związanych  z  rozliczeniem  za  uczęszczanie
do placówki, 

f) wykonanie  obowiązku  sprawozdawczego  oraz  w  celach  statystycznych, 
wynikających z przepisów prawa,

g) utrzymywania,  wyświetlania  stron  internetowych  oraz  ich  zawartości
(tj.  wizerunku  wychowanków  żłobka),  komunikowania  się  przez  te  strony. 
Podstawą  do  wykorzystania  danych  tam  zawartych  jest  Pana/Pani  zgoda 
wyrażona w imieniu własnym, jak i dzieci lub odpowiednie przepisy prawa, np. 
prawo telekomunikacyjne,

h) wykonywanie prawnie uzasadnionych interesów żłobka,w tym polegających na 
zapewnieniu  bezpieczeństwa  osób  przebywających  na  terenie  placówki  oraz 
mienia żłobka.

5. Pani/Pana  dane  osobowe  oraz  dane  dziecka  będą  udostępniane  przez 
Administratora Danych Osobowych wyłącznie:

a) podmiotom  przetwarzającym,  z  którymi  Administrator  Danych  Osobowych 
podpisał umowę powierzenia, 



b) organom  państwowym,  którym  udostępnienie  danych  osobowych  regulują 
oddzielne przepisy prawa.

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

a)  w  przypadku  zgody,  przez  czas  wskazany  w  oświadczeniu  o  zgodzie
lub do czasu odwołania zgody;

b) w  przypadku  umowy/innej  czynności  prawnej  przez  czas  niezbędny
do realizacji umowy, a jeżeli dana czynności nie doszła do skutku, przez okres
3 lat od dnia zebrania danych; 

c) w  przypadku  danych  archiwalnych,  po  wygaśnięciu  danej  umowy,  dane 
osobowe przetwarzane są przez 10 lat.

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

8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do powierzonych danych osobowych,

b) sprostowania powierzonych danych osobowych,

c) usunięcia powierzonych danych osobowych,

d) ograniczenia przetwarzania powierzonych danych,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania powierzonych danych,

f) przenoszenia powierzonych danych,

g) cofnięcia zgody powierzenia danych w dowolnym momencie.

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

10.Pani/Pana  dane  osobowe  oraz  dane  dziecka  nie  będą  przetwarzane
w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

11. Podanie  danych  osobowych  wynikających  z  Ustawy  z  dnia  4  lutego  2011  r.
o  opiece  nad  dziećmi  w  wieku  do  lat  3  z  późn.  zm.  jest  niezbędne  w  celu 
świadczenia  usług.  Konsekwencją  nie  podania  danych  osobowych  jest  brak 
możliwości przyjęcia dziecka do żłobka i świadczenia opieki.

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

                       

                                                     

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

czytelny podpis Matki/Opiekuna                                    czytelny podpis Ojca/Opiekuna


