
INFORMACJA DLA RODZICÓW 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), Niepubliczny 
Żłobek EmiLudki w Trzciance przekazuje Państwu informacje na temat przetwarzania 
Państwa oraz Państwa dziecka danych osobowych w ww. placówce, jak również informuje o 
przysługujących Państwu prawach z tym związanych. 

1.   Administratorem danych osobowych jest Niepubliczny Żłobek EmiLudki w Trzciance, ul. 
Rzemieślnicza 11, e-mail: emiludki@op.pl 

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Niepublicznym Żłobku EmiLudki w Trzciance pełni 
Emilia Andrzejak e-mail: emilia-andrzejak@o2.pl  

3.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia zadań ustawowych lub 
statutowych Administratora Danych Osobowych na podstawie przepisów obowiązującego 
prawa oraz w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora Danych Osobowych 
przedmiotowej zgody.  

 
4.   Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt.3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 
przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

 
5.    Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie 
wynikającym z przepisów prawa. 

 
6.    Ponadto, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym 
momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem. 

 
7.   W związku z przetwarzaniem, danych osobowych w celach, o których mowa w pkt. 3 
odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty 
wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w 
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

  
8.   Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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9.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do prowadzenia 
działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej placówki na podstawie przepisów  – 
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2011 Nr 45 
poz. 235). 

10.  Przysługuje  Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa 
Urzędu ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że podane dane osobowe 
przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 


