
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka 

jest Niepubliczny Żłobek RAZ, DWA, TRZY! w Opolu przy ul. Koszyka 11. 

 2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 

pod adresem e-mail: zlobek@razdwatrzy.opole.pl, lub telefonicznie 505 385 711 . 

 3) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu 

wywiązania się z obowiązków prawnych  nakładanych przez ustawę z dnia  4 lutego 2011 r. o 

opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 - Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235. 

4) Żłobek zbiera, przetwarza, powierza i przechowuje dane osobowe dzieci i ich opiekunów 

prawnych tylko w niezbędnym zakresie, w czasie pobytu dziecka określonego umową i po jej 

zakończeniu, w celu: 

 Sprawowania należytej opieki nad powierzonymi dziećmi. 

 Uzyskania dotacji z Urzędu Miasta Opole. 

 Uzyskania dotacji z Urzędów innych gmin. 

 Uzyskania dofinansowania miejsc opieki żłobkowej z Ministerstwa Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej w ramach Programu Maluch +. 

 Archiwizacji zgodnej z przepisami prawa. 

 Dla celów podatkowych i rachunkowych. 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

 6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym do uzyskania informacji o 

zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych. 

 7) Posiada Pani/Pan prawo do modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie 

będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania. 

 8) Posiada Pani/Pan prawo do całkowitego usunięcia swoich danych („prawo do bycia 

zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne. 

 9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznym decyzjom opartym na 

profilowaniu.  

10) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych 

danych osobowych. 

 11) Posiada Pani/Pan prawo do przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli 

dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową. 

 12) Posiada Pani/Pan prawo  do wniesienia skargi do organu nadzorczego, który zajmuje się 

ochroną danych osobowych,  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana lub danych Pani/Pana dziecka narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 


