
Zgodnie  z  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) (dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dziecka jest: 
Publiczny Żłobek w Liskowie - dalej „Żłobek”,  z siedzibą w: ul. ks. W. Blizińskiego 27, 62-850 Lisków, tel. 507-407-812 lub 62-763-40-16.

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in. Ustawy z dnia 4 lutego
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) oraz na podstawie podpisanej umowy.

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowa Państwa dziecka w celu:
a) przeprowadzenia procesu rekrutacji (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
b) realizacji procesu opieki nad dziećmi (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
c) informowania opiekunów prawnych o sprawach dla nich istotnych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);

d) zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i innym osobom przebywającym na terenie Żłobka (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
e) zabezpieczenie mienia Żłobka (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f RODO);
f) realizacji zapisów umowy o dofinansowanie programu „Z myślą o najmłodszych-pierwsze miejsca żłobkowe w Gminie Lisków”

oraz „Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Lisków”  (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
g) realizacji pozostałych zadań statutowych i regulaminowych Żłobka (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO).

W przypadkach  nie  związanych  z  podstawową  działalnością  administratora  danych,  dane  osobowe  mogą  być  przetwarzane  tylko  za
Pani/Pana każdorazowo udzielną zgodą.

Przekazywanie danych osobowych
W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa powyżej, dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które
na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem danych przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez
Administratora danych osobowych.         

Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda);
b) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
c) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
d) prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (tam,

gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda);
e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych).

Czas przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres uczęszczania dziecka do Żłobka. Po zakończeniu tego okresu, dane będą przetwarzane w
celach archiwalnych oraz na wypadek prawnej potrzeby przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa. 

Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne i konieczne w celu przyjęcia dziecka do Żłobka i zapewnienia mu opieki. Bez
podania  danych  osobowych  nie  jest  możliwe  przyjęcie  dziecka  do  Żłobka  oraz  realizacja  opieki.  Do  przetwarzania  danych  obliguje
Administratora m.in. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Prawo do skargi
W przypadku  powzięcia  informacji  o  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniu  danych  przez  administratora  danych,  przysługuje  prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Kontakt do inspektora ochrony danych
tel. tel. 507-407-812 lub 62-763-40-16,   e-mail: poczta@zlobekliskow.pl

Zapoznałem(am) się powyższą informacją
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