
 
KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA DZIECI 

 
1. Administratorem Twoich danych oraz danych Twojego dziecka jest Kobierzycki Zespół Żłobków z 

siedzibą w Kobierzycach ul. Robotnicza 19a.  
 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Kobierzyckim Zespole Żłobków możliwy jest poprzez 
adres email: iodo@kobierzyckizz.pl 
 

3. Odbiorcami Twoich danych będą: 
 Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia danych 
 Organ prowadzący, tj. Urząd Gminy w Kobierzycach 

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe, kurierskie lub 
prawne na rzecz administratora. 

 
4. Twoje dane oraz dane Twojego dziecka przetwarzane będą celu przeprowadzenia procesu rekrutacji: 

 w zakresie wskazanym w przepisach prawa tj.  ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 art. 3a (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.) na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. c) RODO oraz w przypadku szczególnej kategorii danych (np. orzeczenia o 
niepełnosprawności) art. 9 ust. 2 lit. g RODO 

 dane będę przetwarzane także na podstawie art. 6 ust. 1  lit b) RODO -  przetwarzanie jest 
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą 

 dane przetwarzane będą także w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na 
podstawie art. 6, ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej administratorowi 
 

5. Podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Ewentualnie inne dane, 
tj. oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka w rodzinie podawane jest dobrowolnie.  
 

6. Twoje dane oraz dane Twojego dziecka będą przechowywane / przetwarzane w związku z rekrutacją 
przez okres 5 lat od dnia zakończenia rekrutacji. 
  

7. W przypadku wyrażenia zgody dane będą przetwarzane w celu informowania o możliwości przyjęcia 
do żłobka na czas nieobecności innego dziecka, zgodnie z art. 18b ustawy o opiece nad dziećmi w 
wieku do lat 3. 

 
Niniejszym wyrażam zgodę na informowanie mnie o możliwości przyjęcia dziecka do żłobka na czas 
nieobecności innego dziecka na podstawie art. 18b ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz 
do przetwarzania danych w tym celu 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

(data i podpis) 
 

8. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody, prawo wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do 
UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych Ciebie dotyczących 
narusza obowiązujące przepisy. 
. 

 
 
Kobierzyce/Wysoka, dnia  ………         ...........................................          ........................................ 
                                                                        Imię i nazwisko                    Podpis 


