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3. Zasada prawidłowości danych. 

Dbanie, by dane, które są przetwarzane, były zgodne z prawdą, aktualne i dokładne. 
 

4. Zasada ograniczenia celu oraz przechowywania przetwarzanych danych.  

Dane osobowe są zbierane jedynie w konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celu, którego Żłobek 

nie mógłby osiągnąć w inny sposób. Żłobek przechowuje dane w taki sposób, który umożliwia identyfikację osoby, 

której dane dotyczą, a dane są przetwarzane tylko tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cele, dla których 

dane osobowe zostały pozyskane. 
 

5. Zasada integralności i poufności danych.  

Zapewnia rozwiązani informatyczne i organizacyjne, dzięki którym przetwarzane dane osobowe są bezpieczne. 
 

6. Zasada rozliczalności. 

Podjęcie działań w celu wykazania, że w odniesieniu do danych osobowych Żłobek działa zgodnie z przepisami 

prawa i uwzględnia ochronę tych danych. 

 

Czas przetwarzania danych osobowych 

§ 6 
 

1. Żłobek przetwarza dane osobowe przez czas, jaki jest niezbędny, aby osiągnąć cele przetwarzania. 
 

2. Żłobek stosuje zasadę ograniczenia przechowywania danych osobowych, która zabezpiecza dane przed 

ich przetwarzaniem przez nieograniczony okres. 
 

3. Gdy Żłobek osiągnie cele przetwarzania, wówczas usuwa lub anonimizuje dane. 

 

Przekazywanie danych osobowych 

§ 7 
 

1. Żłobek może przekazywać dane osobowe instytucjom, z którymi współpracuje, Państwowej Inspekcji Pracy 

i innym podmiotom oraz agendom prowadzącym lub zamierzającym prowadzić kontrole oraz podmiotom, 

z którymi Żłobek zawarł umowy o świadczeniu usług. 

 

Naruszenie ochrony danych osobowych 

§ 8 
 

1. Jeżeli Żłobek jako administrator danych osobowych przypadkowo lub niezgodnie z prawem zniszczy, utraci, 

zmodyfikuje, ujawni lub udostępni dane osobowe, wtedy ma miejsce naruszenie ochrony danych osobowych. 
 

2. W takich przypadkach Żłobek poinformuje osobę, której dane dotyczą.  

 

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych 

§ 9 
 

1. Rodzice/opiekuni prawni oraz dziecko mają prawo do: 

1) Dostępu do swoich danych osobowych; 

2) Sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych; 

3) Usunięcia swoich danych osobowych, gdy: 

a) Nie są one już niezbędne, by realizować cel, dla którego je zebrano; 

b) Nie były one przetwarzane zgodnie z RODO lub innymi przepisami prawa. 

4) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

5) Przenoszenia swoich danych osobowych; 

6) Sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. 

 

Klauzula informacyjna 

§ 10 
 

1. Na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej zamieszcza się klauzulę informacyjną w rozumieniu 

art. 13 Rozporządzenia następującej treści: 

Na podstawie 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 




