Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych podanych w niniejszym formularzu jest Tarionus s.c.
Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: zlobek.niutek@gmail.com lub
pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Ratajczaka 26/8/113, 61-815 Poznań.
2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO) w związku z przepisami Ustawy
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w celu realizacji procesu rekrutacji oraz zapewnienia dziecku
prawidłowej opieki.
3. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych
i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania
danych obowiązujących u Administratora.
4. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych;
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
c) żądania usunięcia danych, gdy:
 dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
 osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one
potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do ubiegania się o przyjęcie dziecka do żłobka oraz
zapewnienia dziecku prawidłowej opieki.
7. Odbiorcą danych jest dostawca systemu NABÓR - Poznańskie Centrum SuperkomputerowoSieciowe. Ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom, z którymi
współpracuje Administrator na podstawie zawartych umów (np. podmiotom zapewniającym asystę
i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji
i niszczenia dokumentów, podmiotom zapewniającym obsługę prawną, administracyjną i księgową)
oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

