
 
Obowiązek informacyjny 

 
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 Pana/Pani danych osobowych oraz danych osobowych Pana/Pani dziecka jest Miejski 
Zespół Żłobków we Włocławku, reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków,  
z siedzibą przy ul. Wienieckiej 34a, 87-800 Włocławek; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Zespole Żłobków we Włocławku możliwy jest pod 
numerem tel. /54/ 236 65 53 lub adresem email mzz3@wp.pl; 

3. Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przetwarzane będą dla potrzeb 
realizacji zawartej umowy na pobyt dziecka w żłobku należącym do Miejskiego Zespołu Żłobków we 
Włocławku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

4. Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przechowywane będą przez okres 
obowiązywania tej umowy lub do cofnięcia zgody na przetwarzanie. Umowa na pobyt dziecka w żłobku 
po terminie jej obowiązywania zostanie przekazana do archiwum zakładowego; 

5. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowych; 

6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych swoich i swojego 
dziecka, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie; 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż 
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

8. Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa. W szczególnych przypadkach na podstawie właściwie skonstruowanych, 
zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia danych do przetwarzania, jeśli 
jest to niezbędne do zobowiązań nałożonych na Miejski Zespół Żłobków przez przepisy prawa; 

9. Pana/Pani dane oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka nie będą podlegały profilowaniu; 
10. Podanie danych osobowych w wskazanym zakresie jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa  

a ich nie podanie skutkować będzie niemożnością realizacji ww. umowy na pobyt dziecka w żłobku  
a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

 

Dyrektor 
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