
KLAUZULA INFORMACYJNA 

podstawowa klauzula dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci/uczniów 

l.p. 

Informacje podane na podstawie 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 (Dz. U. UE.L.2016.119.1) - RODO 

1. 

Dane dotyczące administratora: tożsamość i dane kontaktowe 

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Żłobku Miejskim w Leżajsku 

jest Dyrektor, ul. Braci Śniadeckich 8, 37-300 Leżajsk,  

email: zlobek@miastolezajsk.pl, tel. (17) 240 10 64. 

2. 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych  

 

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, mogą się 

Państwo kontaktować w następujący sposób: 

-listownie na adres administratora 

-e-mail: rodosygnal@rz.rzeszow.pl 

-telefonicznie na numer telefonu podany do administratora 

3. 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania 

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacja zadań opiekuńczych,  

wychowawczych, edukacyjnych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz 

wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełniania i prowadzenia dokumentacji z 

przebiegu udzielania dziecku opieki, działalności wychowawczej i edukacyjnej a 

podstawą prawną przetwarzania jest: 

• zgoda rodzica/opiekuna prawnego dziecka na przetwarzanie danych 

osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust.  

1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO) np. wizerunek przetwarzany w ramach promocji  

i działalności Żłobka, udział w zajęciach dodatkowych, korzystanie z e-usług, żywienie 

ucznia, korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zawarcie umowy 

ubezpieczenia NNW. 

• umowa, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie 

osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO), projekty unijne w którym udział bierze dziecko 

• obowiązek prawny ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO), np. prowadzenie ewidencji dzieci na potrzeby opieki  

• zadanie realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO) np. 

stosowanie monitoringu dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, pracowników  

i mienia Administratora, zbieranie danych osobowych upoważnionych do odbioru 

dziecka, ucznia.  

4. 

Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców 

 

Administrator udostępnia dane osobowe innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, 

tj.: organom publicznym, instytucjom i innym podmiotom upoważnionym do dostępu 

lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,. Odbiorcami 

Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz 

podmioty, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych 

dla użytkowanych u administratora systemów informatycznych, a także innych 

niezbędnych usług do zrealizowania wskazanych celów. 

5.  

Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez 

Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym 

mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, wzmiankę  

o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania 

kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych  
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Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

6. 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, lub kryteria ustalania 

tego okresu 

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez 

okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej 

niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, chyba, że co innego wynika  

z przepisów szczególnych.   

7. 

Informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych 

dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych 

 

Przysługuje Państwu prawo do: 

• dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO); 

• sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO); 

• usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO); 

• ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO); 

• przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO); 

• prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO); 

z zastrzeżeniem, że niektóre z tych praw podlegają ograniczeniu z uwagi na fakt, iż 

podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO. 

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody jaką jest oświadczenie lub wyraźne 

działanie potwierdzające, to przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody można 

złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora 

lub Inspektora Ochrony Danych. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak 

możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa. 

8. 

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy 

RODO, macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

9. 

Informacje dotyczące podania danych osobowych - czy jest wymogiem 

ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, 

której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne 

konsekwencje niepodania danych. 

Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku 

prawnego jest wymogiem ustawowym. W celu uczęszczania dziecka do Żłobka są 

Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje niemożnością 

realizowania zadań Żłobka  względem dziecka. Podanie danych udostępnionych na 

podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania 

zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań Administratora 

względem dziecka. 

10. 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, 

o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz - przynajmniej w tych 

przypadkach - istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także  

o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, 

której dane dotyczą 

 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

poddawane profilowaniu. 

 


