
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony oso- b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo- lne rozporządzenie
o ochronie danych, dalej RODO):

ADMINISTRATOR 
DANYCH 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Żłobek Kubusia Puchatka w 
Działoszynie reprezentowany przez Dyrektora. 

INSPEKTOR OCHRONY 
DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator –wyznaczył inspektora ochrony danych, z kto- rym moz5e się Pani/Pan
skontaktowac-  pod  adresem  kontakt  @iszd.pl  lub  pisemnie  na  adres  siedziby
administratora.

CELE PRZETWARZANIA Dane  osobowe  są  przetwarzane  w  celu  dokonania  aktualizacji  w  związku  z
nałożonym na Administratora obowiązkiem prawnym.

PODSTAWA PRAWNA Podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa - art. 6 ust. 1 lit c)
RODO w związku  z art. 53 ustawy o rodzinnym kapitale opiekun- czym informujemy
o potrzebie aktualizacji danych do dnia 14 stycznia 2022r.

ODBIORCY DANYCH Dane osobowe udostępniane są innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania
na podstawie obowiązujących przepiso- w prawa.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
 dostępu do tres-ci swoich danych osobowych oraz ich sprostowania;
 ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania –

moz5 liwos-c- zrealizowania wskazanych w tym miejscu praw będzie kaz5dora-
zowo poddawana analizie; chyba, z5e przepisy prawa stanowią inaczej. 

PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO ORGANU 
NADZORCZEGO

Przysługuje Pan- stwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego włas-ciwego
w sprawach  ochrony  danych  osobowych  na  niezgodne  z  RODO  przetwarzanie
Pan- stwa danych osobowych przez Administratora.
Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  (PUODO),  ul.  Stawki  2,  00-193
Warszawa.

PRZEKAZANIE DANYCH Pani/Pana  dane  nie  są  przekazywane  do  Pan- stwa  trzeciego,  organizacji
międzynarodowej.

ZAUTOMATYZOWANE 
PODEJMOWANIE 
DECYZJI, 
PROFILOWANIE 

W  trakcie  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  nie  dochodzi  do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

OKRES ARCHIWIZACJI Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiąz-
ko- w wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwal-
nym i archiwach oraz przepisach wykonawczych do niej. Tj. B-…..


