
KLAUZULA INFORMACYJNA – OSOBY UPOWAŻNIONE 

 

Zgodnie z art. 14 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), zwanego dalej „RODO”  w związku ze 

zbieraniem danych osobowych wskazuję, iż: 

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Żłobek Miejski nr 1 w Wągrowcu 

reprezentowany przez Dyrektora, kontakt  e:mail: zlobek1@zlobek1.wagrowiec.eu 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w Żłobku Miejskim nr 1 w Wągrowcu, 

e-mail: mm.szafryna@wp.pl , telefon: 728320531 

3. Dane osobowe osób upoważnionych zostały pozyskane w związku z zawarciem umowy  

o świadczenie usług opiekuńczo – wychowawczych  i edukacyjnych w Żłobku Miejskim nr 1  

w Wągrowcu. 

4. Dane osobowe (osób upoważnionych do odbioru dzieci ze Żłobka Miejskiego nr 1 w 

Wągrowcu będą wykorzystywane do zweryfikowania tożsamości osób upoważnionych do 

odbierania dzieci ze Żłobka Miejskiego nr 1 w Wągrowcu.  

5. Podstawy prawne  przetwarzania danych osobowych:  

a. Art.6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą. 

b. Art.6 ust. 1 lit. c RODO-wypełnienie obowiązku ciążącego na Żłobku Miejskim nr 1 w 

Wągrowcu. 

6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione do przetwarzania danych 

osobowych  

w tym zakresie w Żłobku Miejskim nr 1 w Wągrowcu. 

7.Dane będą przechowywane zgodnie z okresami wskazanymi w Jednolitym Rzeczowym 

Wykazie Akt. 

8.Dane osobowe będą przetwarzane na terenie Unii Europejskiej (UE) oraz Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego (EOG). Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

9.Dane osobowe pracownika będą przetwarzane na terenie Unii Europejskiej (UE) oraz 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dane osobowe nie będą przekazywane do 

państw trzecich. 

10.W ramach przetwarzania danych Administrator nie stosuje metod polegających na 

zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania. 

11. Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

prawo do przeniesienia danych. 
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12.Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane 

osobowe pracownika przetwarzane są przez Żłobek Miejski nr 1 w Wągrowcu niezgodnie z 

RODO. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ZGODA – OSOBA UPOWAŻNIONA 
 

Zgodnie z art.6 ust.1. lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO wskazuję, iż wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Żłobek Miejski nr 1 w Wągrowcu na 

potrzeby odbioru dziecka………………………………….. (imię i nazwisko dziecka)  w związku 

z zawartą umową o świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych w Żłobku 

Miejskim nr 1 w Wągrowcu. 

 

 
…………………………………………………………. 
(data i podpis osoby upoważnionej) 
 
 
…………………………………………………………. 
(data i podpis osoby upoważnionej) 
 
 
…………………………………………………………. 
(data i podpis osoby upoważnionej) 
 
 
…………………………………………………………. 
(data i podpis osoby upoważnionej) 
 
 
…………………………………………………………. 
(data i podpis osoby upoważnionej) 
 
 
 


