
 
 
 

Klauzula Informacyjna  

(Przyjęcie dziecka do żłobka) 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), 

informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we 

Wrocławiu z siedzibą, ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław, zwany dalej Administratorem lub Towarzystwem 

Wiedzy Powszechnej.  

2. Inspektorem ochrony danych w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej jest Pan Mariusz Kania z którym można 

skontaktować się przez e-mail: iod@centrumbip.pl;  

3. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: 

a. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c  RODO) w związku  

z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. 2018, poz. 603) oraz 

innych przepisów prawa.,  

b. realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b  RODO), 

c. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie 

uzasadnionego interesu, na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO), 

d. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej 

zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a  RODO), 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,  

w tym podmioty przetwarzające. 

5. Państwa dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz zgodnie 

z przepisami prawa.    

6. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

7. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

8. Obowiązek podania Pani/Pana danych osobowych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. 

Niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy o pracę. Podanie danych osobowych w 

pozostałym zakresie jest dobrowolne; 

9. Dane Państwa nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym ani do organizacji międzynarodowych. 

 



 
 
 

 

 

 

Treść zgody: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział 

Regionalny we Wrocławiu z siedzibą, ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław, podanych w celu ………np. przetwarzanie 

wizerunku dziecka ……………. 

 

Data………………………………                        Podpis……………………………………………   


