Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 4/2018
dyrektora z dnia 14.05.2018r.

Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 – RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek Miejski „Reksio”
w Częstochowie, Al. Armii Krajowej 66a, 42 – 200 Częstochowa
reprezentowanym przez Dyrektora Elżbietę Gajos.
2. Wszelkie pytania w sprawie przetwarzania danych osobowych prosimy kierować
do Inspektora Danych Osobowych na adres Żłobek Miejski „Reksio”
w Częstochowie, Al. Armii Krajowej 66a, 42-200 Częstochowa lub poprzez adres
e-mail: iod.zlobek@czestochowa.pl
3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji ciążących na
Administratorze Danych obowiązków prawnych na podstawie art. 6 RODO oraz
na podstawie obowiązku prawnego wynikającego bezpośrednio z ustawy
(Dz.U. z 2016r poz 157 – Ustawa o opiece na dziećmi w wieku do lat 3 oraz,
Dz.U. z 2017r. poz 1428 – Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych
z
systemami
wsparcia
rodzin,
a
w
szczególności
w
celu:
- w celu spełnienia warunków umowy w związku z usługami świadczonymi przez
Administratora
- dokonania rozliczeń
- realizacji obowiązków wynikających z odrębnych przepisów m.in. podatkowych
czy ubezpieczeniowych
4. Pana/i dane osobowe mogą być udostępnione innym organom i pomiotom
wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Pana/i dane osobowe oraz dane osobowe Pana/i dziecka będą przetwarzane
przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym
operacje, transakcje, postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone,
rozliczone lub przedawnione oraz wynikający z odrębnych przepisów prawa.
6. Administrator Danych nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych
odbiorcom do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
7. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, oraz profilowania.
8. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, a w przypadku dobrowolnej zgody prawo do cofnięcia
zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych bez wpływu na zgodność
przetwarzania danych zgodnie z prawem, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie Pana/i danych osobowych narusza
przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla umożliwienia
świadczenia przez Administratora usług na Państwa rzecz.
Przyjmuję do wiadomości

…………………………………………………………………………………………………

(data i czytelny podpis/ imię i nazwisko)

