OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. I i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 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 95/56/WE
(dalej jako: „RODO") stosowanego od 25 maja 2018 r. informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim
przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej jako „dane"), a także o przysługujących Państwu prawach
związanych z ochroną danych.
1) Dane kontaktowe administratora danych osobowych: Niepubliczny Żłobek KLEKOTEK s.c. Dorota Kaczmarek
Anna Banach ul. Piękna 22/23, 65-223 Zielona Góra; tel. +48 604 640 276.
2) Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych osobowych: upoważnieni pracownicy Spółki oraz inne
osoby działające z upoważnienia Spółki, upoważnieni pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i
Urzędu Miasta Zielona Góra, Ministerstwo Finansów, urzędy skarbowe, instytucje prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych, zakłady ubezpieczeń oraz inne instytucje upoważnione do odbioru Państwa danych na
podstawie odpowiednich przepisów prawa.
3) Administrator nie zamierza przekazać Pani/Pana dane osobowych do Państwa trzeciego.
4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania:
 w zakresie realizacji zawartej ze Spółką umowy — do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym
czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń,
 w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Spółce w związku z prowadzeniem
działalności i realizacją zawartych umów, w tym umów dotyczących uzyskanego dofinansowania do
pobytu Państwa dziecka w żłobku — do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Spółkę,
 w zakresie przetwarzania realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę — do czasu niezwłocznego
usunięcia danych, zrealizowanego w oparciu o zgłoszone przez Państwa żądanie,
 do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego
przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile
nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.
5) Informuję, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
6) Informuję, że ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych
7) Informuję, że ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych
8) Informuję, że ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9) Informuję, że ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych;
10) Informuję, że w oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będą podejmowane decyzje oparte wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
11) Informuję, że podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji
statutowych celów prowadzonego przez nas żłobka, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
odmowa przyjęcia lub nie otrzymanie dofinansowania ze środków publicznych do pobytu Państwa dziecka w
prowadzonej przez nas placówce.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższymi informacjami: _____________________________________
Podpis i data

