
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE L.119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka   jest Zespół 
Żłobków w Tarnowie  z siedzibą przy ul. Najświętszej Marii Panny 3, 33-100 Tarnów. 

2. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych- adres mailowy:  zztarnow@umt.tarnow.pl  
3. Celem przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest rekrutacja, zapewnienie 

dziecku prawidłowej opieki oraz realizacja przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021r., poz. 1901 ze zm.). 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zaprzestania realizacji celu zgodnie 
z obowiązującą w Zespole Żłobków Tarnowie instrukcją kancelaryjną. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu  Ochrony Danych 
Osobowych gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ustawy 
o ochronie  danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. poz. 1000 

6. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka   wewnątrz struktury 
organizacyjnej Zespołu Żłobków w Tarnowie będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i 
tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych. Odbiorcami danych 
osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania 
dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty 
zewnętrzne z którymi Administrator danych osobowych zawarł stosowne umowy 
powierzenia.  

7. Pani/Pana  dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji  lub 
profilowaniu. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
9. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich 

przekazanie jest obowiązkowe. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych 
rodzice/ prawni opiekunowie dziecka zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub 
podanie niepełnych danych osobowych obowiązkowych  może skutkować pozostawieniem 
wniosku  bez rozpatrzenia. 

10. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 
- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 3a  ust. 2 w zw. z art. 3a ust.1 ustawy z dnia 4 
lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021r., poz. 1901 ze zm.) w 
zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków. 

                                                                                                                

 

 

 


