Żłobek Miejski nr 2
ul. Ks. Bolka 17, 58-160 Świebodzice
tel. 074 666 96 48; 601 737 749; e-mail: sekrestriat@zlobek2.swiebodzice.pl

Klauzula informacyjna dla dziecka/rodzica dziecka
Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
Administratorem danych osobowych dziecka/podopiecznego (w tym jego rodziców, prawnych opiekunów) jest
Żłobek Miejski nr 2 z siedzibą w Świebodzicach przy ul. Księcia Bolka 17, tel. 74 666 96 46.
1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@toner.hm.pl
2. Dane osobowe dziecka/podopiecznego oraz rodziców, prawnych opiekunów przetwarzane będą
w celu realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych wynikających z Ustawy
z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz. U. z 2011 roku nr 45, poz. 235) w
związku z art. 6 ust. 1 lit. a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r., w szczególności:
a) zapewnieniu dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
b) zagwarantowaniu dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez
prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych
potrzeb dziecka;
c) prowadzeniu zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój
psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,
d) wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych
i statystycznych wynikających z odrębnych przepisów,
e) zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki oraz ochrony mienia
Żłobka poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego,
f) realizacji celów związanych z promocją działań Żłobka poprzez udostępnianie na stronie internetowej oraz facebook Żłobka informacji o sukcesach dzieci, wydarzeniach, przedsięwzięciach,
w których dzieci brały udział (np. konkursy, zawody sportowe), w tym także wizerunków dzieci
– tylko w przypadkach, gdy rodzice/opiekunowie prawni wyrazili zgodę na taką formę przetwarzania.
3. Podanie danych wynikających z ust. 3 lit a-c jest obowiązkiem ustawowym wynikającym Ustawy
z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz. U. z 2011 roku nr 45, poz. 235)
oraz innych aktów wykonawczych, natomiast podanie danych wynikające z ust. 3 lit e jest dobrowolne.
4. Odbiorcami danych osobowych dziecka/podopiecznego oraz jego rodziców, prawnych opiekunów będą
wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie delegacji zawartych w
Ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz. U.
z 2011 roku nr 45, poz. 235) jednostka prowadząca – Urząd Miasta oraz inne podmioty, którym
Administrator zlecił przetwarzanie danych na podstawie umowy powierzenia.
5. Dane osobowe dziecka/podopiecznego oraz jego rodziców, prawnych opiekunów przechowywane będą
przez okres niezbędny do realizacji obowiązku wynikającego Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o
opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz. U. z 2011 roku nr 45, poz. 235), a po tym okresie
archiwizowane i przechowywane zgodnie z JRWA. Dane osobowe uzyskane na podstawie zgody
przechowywane będą przez czas realizacji celów lub do momentu wycofania zgody.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
oraz prawo do przenoszenia danych.
7. W zakresie, w jakim udzieliliście Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje
Państwu prawo do jej cofnięcia w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku powzięcia informacji
o niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych.
Świebodzice, dnia…………………
Zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą
……………………..…………………………
czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

