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KLAUZULA INFORMACYJNA 
dot. przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do żłobka 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że: 
 

1. 

Administratorem Pana/i Danych jest: 
Niepubliczny Językowy Żłobek „Wesołe Bąbelki” Tamara Szczekot 
z siedzibą we Wrocławiu (54-150) przy ul. Pilczyckiej 100A 1-2, 
z administratorem można się kontaktować poprzez adres e-mail: wesolebabelki@gmail.com, oraz listownie na 
adres siedziby. 

 

2. Administrator Danych nie powołał Inspektora Ochrony Danych.  

3. 
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: 

 przeprowadzenia procesu rekrutacji dzieci do żłobka. 

 

4. 

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

 realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w 
wieku do lat 3, 

 udzielona zgoda. 

 

5. 
Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:  

 Pana/Pani dane nie będą przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa. 

 

6. 

Okres przechowywania danych: 

 do zakończenia procesu rekrutacji, 

 w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią pisemnej zgody – na czas przyszłych rekrutacji, jednak nie 
dłużej niż 1 rok. 

 

7. 

Ma Pani/Pan prawo do: 

 dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, 

 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych (jeżeli przetwarzanie nie następuje w celu 
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa), 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

 przenoszenia danych, 

 cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
Z praw tych może Pani/Pan skorzystać, składając odpowiedni wniosek na adres korespondencyjny podany w pkt 
1. 
   Zakres każdego z tych praw oraz okoliczności w jakich możliwe jest skorzystanie z przysługującego uprawnienia 
określone są w RODO i uzależnione są od postawy prawnej przetwarzania danych osobowych przez 
Administratora. 

 

8. 

Informacja o źródle pochodzenia danych osobowych: 

 co do zasady, uznaje się iż dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osoby, której przetwarzanie 
dotyczy (od rodzica/opiekuna prawnego) 

 

9. 

Podane przez Panią/Pana dane są: 

 podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem 
umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie Pani/Pana dziecka do żłobka. Oznacza to, że podanie danych 
jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do żłobka. 

 

10. 

Pani/Pana dane: 

 nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu, 

 nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

 


