
Klauzula informacyjna 
 

dotyczy przetwarzania danych osobowych w związku ze złożeniem  
wniosku o przyjęcie dziecka do Żłobka Gminnego Maluszek 

 
 

Zgodnie z art. 13 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 (Dz.U.UE.L. z 2016 r. nr 
119, s. 1) (dalej: RODO), 
 
informujemy, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych i dziecka, którego jest Pani/Pan opiekunem 
ustawowym, przetwarzanych w związku ze złożeniem wniosku o przyjęcie  dziecka do żłobka, 
jest Żłobek Gminny Maluszek, Kolonia Pliszczyn 184, 20-258 Kolonia Pliszczyn, w imieniu 
którego działa Dyrektor. 

 
2. Inspektorem ochrony danych jest Robert Gostkowski, adres do korespondencji jak w pkt. 1. 

 
3. Dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją obowiązków Administratora 

określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz w 
Regulaminie  rekrutacji dzieci do żłobka Gminnego Maluszek a także na podstawie udzielonej 
zgody. 

 
4. Dane osobowe mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa (w tym: Wójtowi Gminy Wólka - organowi, którego 
jednostką organizacyjną jest Żłobek Gminny Maluszek, Wojewodzie Lubelskiemu, któremu 
składane są sprawozdania z zakresu opieki nad dziećmi, Ministrowi Rodziny i Polityki 
Społecznej,  któremu podlega merytorycznie opieka nad dziećmi do lat 3  w żłobku,  
instytucjom kontrolującym działalność Żłobka Gminnego). 

 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi  

w  tym zakresie,  to jest  przez  okres 5 lat od zakończenia sprawowania opieki nad dzieckiem 
w  Żłobku Gminnym Maluszek. 

 
6. Przysługuje Pani/Panu prawo:  
7. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 
9. Podanie przez Panią /Pana danych osobowych w niezbędnym zakresie  wynika z przepisów 

prawa i innych przepisów regulujących zasady przyjęcia dziecka do żłobka i opieki nad nim w 
żłobku ( patrz pkt.3).  

 
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w 

tym profilowaniu). 
 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 
międzynarodowej. 

 
Potwierdzam zapoznanie się z ww.  klauzulą informacyjną : 
 
     Data ………………………        Podpis czytelny……………………………………… 
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