Klauzula informacyjna
W Żłobku Wesołe Słoniątko przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania Państwa
prywatności i ochrony danych osobowych, które zbieramy i przetwarzamy w ramach naszej
działalności.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27
kwietnia 2016 r. informuję, iż:
Administratorem danych osobowych jest: Krzysztof Nowak Wesołe Słoniątko, Nasciturus z
siedzibą 43-100 Tychy, ul. Filaretów 5, NIP: 634-202-16-00.
Dane osobowe gromadzimy na potrzeby realizacji obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 4
lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235,z późn. zm.) z późn.
zm.
Odbiorcami Państwa danych mogą być wybrani pracownicy Żłobka Wesołe Słoniątko.
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującymi z Żłobkiem Wesołe
Słoniątko, jeżeli ich współpraca będzie uzasadniona Celami Przetwarzania lub będzie związana z
przechowywaniem danych osobowych (np. podmiotom świadczącym usługi edukacyjne, pocztowe,
bankowe, finansowe, rachunkowe, IT).
Definicja odbiorców danych zawarta w ustawie o RODO jest bardzo szeroka, dlatego
zamieściliśmy tak szeroki szeroki zakres potencjalnych odbiorców danych. Tym niemniej Państwa
dane będą przekazywane jedynie tym osobom i podmiotom, które zgodnie
z prawem będą uprawnieni otrzymywać takie dane. Zaznaczamy także, iż Państwa dane nie będą
udostępniane przez Wesołe Słoniątko jakimkolwiek podmiotom trzecim w celu wysyłania Państwu
niezamówionych ofert handlowych tych podmiotów.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
•

przyjęcia zgłoszenia zapisu dziecka do żłobka – "Formularz Zgłoszeniowy" w którym
zbierane są dane: identyfikujące dziecko (imię i nazwisko, data urodzenia, pesel dziecka,
adres zamieszkania lub zameldowania, informacje dodatkowe), dane rodziców i opiekunów
dziecka (imię i nazwisko matki, telefon kontaktowy do matki, imię i nazwisko ojca, telefon
kontaktowy ojca, adres e-mail).

•

realizacji zadań opiekuńczo - wychowawczych

•

ewidencji dziecka w żłobku,

•

w celach sprawozdawczych.

Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym
przepisem prawa. Przechowywanie dokumentów w celach dowodowych co najmniej 5 lat.
Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi rozpoczęcie
procesu rekrutacji, zawarcia umowy i możliwości uczęszczania dziecka do żłobka.
Mają Państwo prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub jeżeli dane osobowe są

przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego
przetwarzania. W powyższym celu mogą Państwo wysłać wiadomość na adres e-mail:
wesole@sloniatko.pl
W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim
swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego
naruszenia.

