RODO Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem 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) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1.
Administratorem Danych Osobowych jest Żłobek Miejski nr 4
w Zielonej Górze, ul. Wiśniowa 8, 65-517 Zielona Góra, tel. 68 326 30 17
2.
Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych e-mail:
patrycja.gorzelanna@wp.pl lub dyrekcja@zlobekwisienka.zgora.pl.
3.
Dane przedstawione w umowie o świadczenie usług oraz karcie informacyjnej
o dziecku będą wykorzystywane dla potrzeb wewnętrznych Żłobka Miejskiego nr 4
tj. prowadzenia dokumentacji niezbędnej do realizacji zadań administratora oraz m.in.
do podpisywania przedmiotów używanych przez dziecko (szafka, leżak, pościel itp.),
podpisywania i wywieszania prac dziecka, fotografowania/filmowania dziecka
podczas zabaw, uroczystości i sesji zdjęciowych, do prowadzenia przez specjalistów
obserwacji aktywności dziecka, jego rozwoju
i potrzeb.
4.

Podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych w ww. zakresie:

a)
art. 6 ust. 1 lit. b, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
b)
ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.
z 2011, Nr 45, poz. 235 ze zm.),
c)

regulamin Żłobka Miejskiego nr 4.

1.
Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione do przetwarzania
danych osobowych w tym zakresie.
2.
W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu
prawo do dostępu do powierzonych danych osobowych, sprostowania powierzonych
danych osobowych, usunięcia powierzonych danych osobowych, ograniczenia
przetwarzania powierzonych danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania powierzonych danych, przenoszenia powierzonych danych, cofnięcia
zgodny powierzenia danych w dowolnym momencie, niesienia skargi do organu
nadzorczego.
3.
W przypadkach, gdy do przetwarzania danych osobowych konieczne jest
wyrażenie zgody, zawsze mają Państwo prawo takiej zgody nie wyrazić,
a w przypadku wcześniejszego wyrażenia, do jej wycofania.
Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie Państwa danych, którego
dokonano przed jej cofnięciem.
4.

Żłobek Miejski nr 4 w Zielonej Górze nie będzie przekazywał zbieranych

danych do państw trzecich.
5.
Żłobek Miejski nr 4 w Zielonej Górze nie będzie profilował zbieranych danych
osobowych.
6.
Powierzone dane będą przechowywane zgodnie z przepisami kancelaryjnoarchiwalnymi obowiązującymi w Żłobku Miejskim nr 4 w Zielonej Górze.
7.
Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług opieki na
dzieckiem w żłobku.
8.
W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych, Żłobek
Miejski nr 4 w Zielonej Górze nie będzie miał podstaw prawnych do realizacji umowy
o świadczenie usług w żłobku.
9.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu
w Żłobku Miejskim nr 4 w Zielonej Górze Pani/Pana danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach
ochrony danych osobowych tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,
00-194 Warszawa.

