Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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), informuję że:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

Administratorem Pani/Pana danych jest Żłobek Miejski w Karlinie z siedzibą przy ul. Moniuszki 8, 78-230 Karlino, tel. 94
3070600, e-mail: karlinoprzedszkole@onet.pl
Kontakt z inspektorem ochrony danych w Żłobku Miejskim w Karlinie możliwy jest pod adresem e-mail: iodmp@oswiatakarlino.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu uzupełnienia rejestru żłobków oraz realizacji przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
- art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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),
- ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. ( Dz.U. z 2021r. poz. 75 ze zm.) o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
- ustawa z dnia 17 listopada 2021r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym art. 53 ust. 2 (Dz.U. z 2021r. poz. 2270).
Pani/Pana dane oraz dane osobowe dzieci będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez
okres wskazany w przepisach ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach obowiązującym u Administratora.
Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty mające podstawę prawną otrzymania
takich informacji, tj. m.in. ministra właściwego do spraw rodziny w celu umożliwienia prowadzenia rejestru oraz w celu
umożliwienia uzyskania przez rodziców dofinansowania o którym mowa w pkt. 3, realizacji prawa do tego dofinansowania
przez ZUS, a także w celu monitorowania realizacji tego prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich edycji lub sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
Podanie danych osobowych wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe.
Pani/Pana dane oraz dane osobowe dzieci nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane,
a także nie będą przekazywane do państw trzecich.

