
 

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca wprowadzenia RODO 

  

Zgodnie z art. 13 ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016 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. U. UE. L.2016.119.1), informujemy, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Żłobek Integracyjny z siedzibą w 

Sochaczewie przy ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 2 A, 96 – 500 Sochaczew, z którym 

można się skontaktować poprzez adres e-mail: dyrektor@zlobek.sochaczew.pl,  telefonicznie 

pod numerem +48 46/8624047, 690 387 024 lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt z osobą 

pełniącą obowiązki Inspektora Ochrony Danych  pod  adresem wymienionym w pkt. 1 lub 

poprzez e-mail: sekretariat@zlobek.sochaczew.pl . 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa, min. na podstawie ustawy 

z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi (Dz.U. 2011.45.235) i przechowywane przez 

okres niezbędny dla realizacji spraw, a  po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie 

wymaganym przez przepisy prawa. 

4. Odbiorcami Państwa danych mogą być organy nadzorujące, podmioty uprawnione do 

przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (inni administratorzy) bądź 

podmioty, którym żłobek powierzył przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zawartą 

umową powierzenia przetwarzania danych w celach określonych w przepisach prawa 

(podmioty przetwarzające). 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywanie przez żłobek zadań 

realizowanych w interesie publicznym, w celu wykonania zawartej z Państwem umowy i w celu 

wskazanym w wyrażonej przez Państwa zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. 

6. Przysługuje Państwu  prawo dostępu do treści własnych danych oraz prawo ich usunięcia po 

upływie wskazanych okresów, prawo żądania ich sprostowania,  ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie 

odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora 

do przetwarzania tych danych). 

7. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Biura 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). 

8. Państwa dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji. 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na 

przepisy prawa. Konsekwencją odmowy podania danych będzie niemożność zawarcia umowy 

z Państwem i brak możliwości skorzystania z usług świadczonych przez żłobek. 

w imieniu Administratora 

Miejski Żłobek Integracyjny 
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