KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(RODO) informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych przetwarzającym dane osobowe rodziców
i dziecka jest ……………………………………………………………………………………………………………….
2) Dane osobowe rodziców i dziecka, zebrane podczas procesu rekrutacji przetwarzane
będą w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
-i art. 9 ust. 2 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. w związku z art. 3a Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (Dz. U. 2011 Nr 45 poz. 235).
3) Odbiorcami danych osobowych dzieci mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa (np. Biuro Polityki Społecznej
M.St. Warszawa).
4) Dane osobowe rodziców i dziecka przechowywane będą przez okres 3 pełnych lat kalendarzowych od zakończenia pobytu dziecka w placówce
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.
7) Podanie danych osobowych wymienionych w aktach prawnych wskazanych w punkcie
2 jest obligatoryjne.
8) Kontakt z Administratorem Danych możliwy
……………………………………………………………………..

jest

pod

Data i czytelny podpis opiekuna prawnego ……………………………………………………

Żłobuś Smoczkowo
Ul. E. Osmańczyka 18 lok. U1
01-494 Warszawa

adresem

email:

Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka w zakresie jego wizerunku

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę
na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/mojej córki …………………………………………………………
(podać imię i nazwisko dziecka) przez ………………………………………………………………………………………………….
w zakresie jego/jej wizerunku w celu publikacji tego wizerunku na stronie internetowej oraz na profilu
Facebook i innych publikacjach …………………………………………………………………………………….. Oświadczam,
że mam świadomość, że wyrażoną zgodę w każdej chwili mogę wycofać, ale nie wpłynie to na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Data i czytelny podpis opiekuna prawnego ………………………………………………………………………….

Na podstawie art. 81 ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych wyrażam zgodę na
wykorzystywanie wizerunku mojego syna/mojej córki ………………………………………………………… (podać
imię
i
nazwisko
dziecka)
przez
……………………………………………………………………….
.
……………………………………………………………………. może wykorzystywać wizerunek mojego syna/mojej córki
do czasu odwołania przeze mnie tej zgody.

Data i czytelny podpis opiekuna prawnego ………………………………………………………………………….

Żłobuś Smoczkowo
Ul. E. Osmańczyka 18 lok. U1
01-494 Warszawa

Klauzula obowiązku informacyjnego w przypadku przetwarzania wizerunku za pośrednictwem stron
internetowych, itd.
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej 2016/679 z dn. 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 (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. Dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzającym dane osobowe rodziców
i dziecka jest ……………………………………………………………………………………. z siedzibą przy
ul. …………………………………………………………………………………………………… zwany dalej Administratorem lub Placówką. Jeśli chcesz zapytać o swoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem
telefonu (………………………………), poczty elektronicznej (……………………………………) lub
poczty
tradycyjnej
(…………………………………………………………………………………………………………………………………).
2. Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest art.
6 ust. 1 lit. a) RODO. W przypadku jeśli publikacja wizerunku będzie wiązać się
z przetwarzaniem szczególnej kategorii danych, przetwarzanie odbywa się
na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. W obu przypadkach jest to zgoda.
3. Dane osobowe dziecka w zakresie wizerunku będą przetwarzane w celu publikacji
na stronie internetowej i profilu Facebook Placówki.
4. Podanie danych jest dobrowolne. Brak wyrażenia zgody nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. Wyrażoną zgodę można w każdej chwili wycofać, ale nie wpłynie
to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem.
5. Administrator będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom poprzez zamieszczenie wizerunku dziecka w Internecie, a zatem skala odbiorców może być trudna do
oszacowania.
6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu wycofania zgody
na przetwarzanie danych. Administrator może też usunąć dane osobowe wcześniej jeśli uzna, że skończył się cel przetwarzania tych danych.
7. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje
prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu , sprostowania nieprawidłowych danych na podstawie art. 16
RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
8. Każdej osobie, która uważa, że jej dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).

Data i czytelny podpis opiekuna prawnego …………………………………………………
Żłobuś Smoczkowo
Ul. E. Osmańczyka 18 lok. U1
01-494 Warszawa

