
 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych (RODO) 

 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Wójt Gminy Tarnowiec. Kontakt do Administratora: adres 

Tarnowiec  211, 38-204 Tarnowiec, tel.  134255508. 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – adres: Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec. E-mail: patrycja.kaczmarczyk-

hap@ugtarnowiec.pl  

3. Gmina realizując swoje zadania może przetwarzać dane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego w ustawie z dnia 17 listopada 

2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. 2270) – tj. uzupełnienia w rejestrze żłobków i klubów 

dziecięcych danych osobowych dzieci i ich rodziców. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do uzupełnienia w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych danych 

osobowych dzieci i ich rodziców, w celu umożliwienia uzyskania przez rodziców dofinansowania obniżenia opłaty 

rodzica za pobyt dziecka w żłobku. 

5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. 

6. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez okres wymagany 

kategoria archiwalną B25, tj. 25 lat licząc od roku następującego po roku w którym dziecko przestało uczęszczać do 

żłobka.  

7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej, inne osoby i podmioty, które na 

podstawie obowiązujących przepisów uzyskują dostęp do danych w tym: Poczta Polska S.A w przypadku prowadzenia 

korespondencji, minister właściwy do spraw rodziny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do 

danych osobowych; prawo do żądania sprostowania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych - w 

przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, zgoda została wycofana, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie 

z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą 

kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane 

dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych 

dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. W 

przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

9. W przypadku niezgodne z prawem przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji 

będących wynikiem profilowania.  

 

 

 

 

 

 

 


