KARTA INFORMACYJNA RODO
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, co następuje:
Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Niepublicznym Żłobku
„Wesołe Wilczki” w Poznaniu jest Dyrektor Żłobka.
Siedziba Administratora: ul. Falista 10, 62-021 Paczkowo

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za
Magdalena Halczyńska, email: kontakt@wesolewilczki.pl, tel. 603-851-266
ochronę danych osobowych w Żłobku
Realizacja zadań Żłobka w tym m.in:
a) rekrutacji dzieci do Żłobka,
b) ewidencji dzieci,
c) prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
Cel przetwarzania danych:
i opiekuńczej,
d) w celach sprawozdawczych,
e) korzystania z monitoringu wizyjnego w warunkach niezbędnych do
wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.
- Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.
2011 Nr 45 poz. 235) z późniejszymi zmianami (Ustawa),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 w
sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie
dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz.U. 2011 nr 69, poz.
368) z późniejszymi zmianami,
Podstawą przetwarzania danych są:
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w
sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów
dziecięcych (Dz.U. 2011 nr 69 poz. 367) wraz z późniejszymi zmianami,
- Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Z 2015 r. poz.584 ze
zm.),
-

zgoda opiekuna dziecka, którego dane dotyczą.

podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa,
zawartych umów oraz podmioty wskazane przez opiekunów prawnych.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania potrzeby ich przetwarzania. Następnie wraz z datą ustania potrzeby,
zostaną zarchiwizowane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, wniesienia skargi do
organu nadzorczego.
informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych
przetwarzanych na podstawie zgody).
Odbiorcami danych osobowych są:

Każda osoba, której dane dotyczą, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – ma 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 należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub w przypadku zbierania danych osobowych w
formularzu internetowym za pomocą odznaczenia zgody na formularzu internetowym. Konsekwencją wycofania się ze zgody
będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym.
Niepodanie powyższych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań Żłobka.
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie
profiluje danych osobowych.
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

