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Informację dla Rodzica korzystającego z opieką nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Minilandia  

…………………………………………………………………………………………………………… 

                                                       (imię i nazwisko obojga Rodziców) 

Miejsce sprawowania opieki nad Dzieckiem do lat 3-………………………………………………….. 

realizowane na podstawie art.12 w związku z art.13,14,15,16,18,19,20,77,78 i 79 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

Informację podstawowe dot. przetwarzania danych Rodzica i Dziecka  

 

Administrator Danych Osobowych (ADO) : Katarzyna Narojczyk Minilandia ul. Paniowicka 11a,  

54-107 Wrocław, tel. 507 409 534 

 

Cele przetwarzania :  

 dla możliwości wzięcia udziału w rekrutacji do Żłobka, 

 dla wykonywania czynności w rekrutacji do Żłobka zgodnie z jej zasadami i 

regulaminem, 

  zawarcie i wykonanie umowy z Rodzicem dot. sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 

3 w Żłobku,  

 wykonywanie obowiązków Żłobka wynikających z przepisów o opiece nad Dziećmi do 

lat 3,  

  dla zapewnienia równości ,  

  w celu realizacji obowiązków bezpieczeństwa, 

 w celu ochrony własności Rodzica i Dziecka,  

  w celu wykonywania obowiązków wynikający z przepisów o ubezpieczeniu, 

rachunkowości,  

 w celu organizowania dodatkowych świadczeń dla dzieci ( np. grupowe ubezpieczenie na 

życie), 

 w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie siedzib Pracodawcy, w tym 

bezpieczeństwa informacji, 

 w celach statystycznych i analitycznych, do tworzenia sprawozdań itp. 

 wykorzystanie wizerunku (zdjęć, filmów) ,wykonanych podczas zajęć, spotkań, wydarzeń 

okolicznościowych w Żłobku.  Zamieszczanych na social mediach- stronach i portalach  

internetowych Żłobka.  

 w celu nawiązania  współpracy ze specjalistami, w tym np. Psychologiem Dziecięcym, 

 dla zakończenia umowy o sprawowanie opieki nad Dzieckiem, 

 w celu archiwizacji dokumentacji.
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Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

 ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 838 ze zm.), 

rozporządzenie 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   

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2140 ze zm.); 

 ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 351);   

 zgoda Rodzica  na przekazanie danych osobowych do podmiotów świadczących usługi np. 

dodatkowego ubezpieczenia lub innych dodatkowych świadczeń dla Rodziców i Dzieci.  

 

Odbiorcy danych osobowych 

 dostawcy usług IT,  

 banki i inne instytucje finansowe,  

 dane osobowe mogą być przekazywane –za zgodą Rodzica- podmiotą trzecim, świadczącym 

dodatkowe świadczenia, takie jak dodatkowe ubezpieczenie i inne; 

 specjaliści, którzy współpracują z Żłobkiem, np. Psycholog Dziecięcy.   

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych 

 prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania ( w przypadku zgromadzenia danych zbędnych do realizacji celu 

przetwarzania), 

 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych.  

Okres przechowywania danych 

 dane osobowe Rodzica i Dziecka  zawarte w umowie -o sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 

3iprotokole rekrutacyjnym do Żłobka, z jego załącznikami, będą przechowywane przez okres 5 

lat od zakończenia umowy. Dotyczy to również dok. wewnętrznych Żłobka, w tym wywiadu 

początkowego, oświadczeń,  itp. 

 dane osobowe Rodzica i Dziecka  zawarte w dokumentacji księgowej będą przechowywane do 

momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów 

szczególnych. 

 

Sposób przechowywania danych osobowych 

ADO zabezpiecza odpowiednie i szczegółowe środki zapewniające pracownikowi , którego dane 

dotyczą, poszanowanie godności , prawnie uzasadnionych interesów i praw podstawowych, 

szczególności pod względem:  

 przejrzystości przetwarzania ( w formie dokumentów papierowych i danych przetwarzanych w 

systemach informatycznych, przy zastosowaniu środków ochrony), 
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 przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim tylko na podstawie i w zakresie 

regulowanym przez przepisy obowiązującego prawa,  

 systemów monitorujących w Żłobku ( monitoring na zasadach określonych w przepisach 

wewnętrznych). 

Monitoring w Żłobku 

 monitoring wewnętrzny stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa Rodzicom, Dzieciom 

i pracownikom przebywającym w Żłobku, 

 zapewnienie bezpiecznych warunków wychowania i opieki nad Dziećmi, 

 wyjaśnieniu sytuacji konfliktowych,  

 ochronie mienia oraz zachowaniu w tajemnicy informacji których ujawnienie mogłoby narazić 

Żłobek na szkodę (art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.) 

 nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów dla których 

zostały zebrane, na zasadach określonych w przepisach wewnętrznych. Przechowuje się je w 

okresie, do 3 miesięcy, od dnia nagrania.  

 

Osoba zajmująca się ochroną danych w Żłobku  

Pani Katarzyna Narojczyk jest osobą,  z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych Rodzica i Dziecka  oraz korzystania z przysługujących 

Rodzicowi i Dziecku  praw związanych z przetwarzaniem danych.  

 

Kontakt:  

 telefoniczny pod nr: 507 409 534; 

 listownie na adres: ul. Paniowicka 11a, 54-107 Wrocław  

 

Prawo wniesienia skargi do organu 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona 

danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

Wykorzystanie wizerunku Dziecka  

Aby umieścić  wizerunek Dziecka  w social mediach- stronach i portalach  

internetowych Żłobka, niezbędne będzie wyrażenie zgody przez Rodzica .  

 

 

 

 

 

                                                                   Przedstawione informację są dla mnie czytelne i zrozumiałe.  

                                                                   Przyjęłam/ przyjąłem je do wiadomości 

 

 

                                                                   ……………………………………………………………… 

                                                                                Czytelne podpisy obojga Rodziców 

 


