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Warszawa, 24 stycznia 2020 r. r. 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  

 

Zespół Żłobków m.st. Warszawy wypełniając obowiązki informacyjne towarzyszące zbieraniu danych 

osobowych określone w 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r. zwane dalej rozporządzeniem, 

podaje Pani/Panu następujące informacje: 

1. Administratorem jest Zespół Żłobków m.st. Warszawy w Warszawie ul. Belgijska 4, 02-511 

Warszawa. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 22 277 52 80, email: 

zzl.iod@um.warszawa.pl, adres do korespondencji: Zespół Żłobków m.st. Warszawy  

ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu (celach): 

1) związanych z rekrutacją do żłobków lub punktów dziennego opiekuna oraz w zakresie 

i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki; 

2) wykonywania umowy o świadczenie usług opiekuńczych; 

3) ewidencjonowania operacji gospodarczych związanych z opłatami wyżywienie dzieci 

w żłobkach a także ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

4) pozyskiwania opinii dotyczących procesu rekrutacji i jakości usług opiekuńczych 

świadczonych w żłobkach lub u dziennego opiekuna; 

5) pozyskiwania opinii dotyczących warszawskiego bonu żłobkowego i innych świadczeń 

m.st. Warszawy na rzecz rodziny wspierających opiekę nad dzieckiem w wieku do  

lat 3; 

6) sprawozdawczych, statystycznych, archiwalnych oraz innych wynikających  

z obowiązujących przepisów prawa. 

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1  lit. a, b, c, f oraz art. 9 ust. 

2 lit. b, f, h rozporządzenia. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą m.st. Warszawa, żłobki niepubliczne prowadzone przez 

osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 

na obszarze m.st. Warszawy w zakresie w jakim wykonywać będą na rzecz m.st. Warszawy 

usługi opieki nad dziećmi, podmioty którym administrator powierzy przetwarzanie danych 

osobowych.  

6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z obowiązującą administratora 

kategorią archiwalną. 

7. Osoba, od której zbierane są jej dane osobowe i dane osobowe jej dzieci ma prawo do: 

1) dostępu do swoich i dzieci danych osobowych; 

2) sprostowania swoich i dzieci danych osobowych; 

3) usunięcia swoich i dzieci danych osobowych; 
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4) ograniczenia przetwarzania swoich i dzieci danych osobowych; 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich i dzieci danych osobowych; 

6) przenoszenia swoich i dzieci danych osobowych; 

7) wniesienia w swoim imieniu lub w imieniu dzieci skargi do organu nadzorczego. 

8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest na podstawie zgody - cofnięcia 

zgody na przetwarzanie swoich i dzieci danych osobowych można dokonać w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda, wykonywanie umowy lub wymóg ustawowy.  

10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do ubiegania się o przyjęcie dziecka do żłobka lub 

punktu dziennego opiekuna. Niepodanie Danych osobowych uniemożliwi ubieganie się  

o przyjęcie dziecka do żłobka lub punktu dziennego opiekuna.  

11. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i przy wykorzystaniu systemów 

informatycznych oraz chronione będą zgodnie z wymogami rozporządzenia. 

12. Dane osobowe nie będą: 

1) profilowane; 

2) przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) opiekun prawny, osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem 


