
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób 
odbierających dzieci ze żłobka

Szanowni Państwo,

Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci, które uczęszczają do naszego żłobka „Marysieńka”, 
wskazali Państwa, jako osoby upoważnione do odbioru dzieci ze żłobka oraz przekazali 
nam Państwa dane osobowe w celu umożliwienia tego odbioru.
Państwa dane są przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy o świadczenie 
usług opieki nad dzieckiem zawartej między żłobkiem a rodzicami (opiekunami prawny-
mi) dziecka tj. w celach niezbędnych do realizacji zawartej umowy (podstawa prawna 
– art. 6 ust. 1 lit. b RODO).  
Dane osobowe, które przetwarzamy to:
- imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dziecka,
- numer i seria dowodu osobistego – tylko wyłącznie w celu potwierdzenia Państwa 
tożsamości,
- stopień pokrewieństwa – ułatwia nam codzienną komunikację z dzieckiem, podczas 
udzielania informacji, kto je odbiera danego dnia,
- nr telefonu – wykorzystywane w sytuacji potrzeby pilnego kontaktu bezpośrednio 
przed lub po odbiorze dziecka lub braku możliwości kontaktu z jego rodzicami (opieku-
nami prawnymi) dziecka.
Administratorem Państwa danych jest Hanna Andrzejewska prowadząca działalność go-
spodarczą pod nazwą „Żłobek Marysieńka Hanna Andrzejewska”, ul. Długa 50, 64-514 
Przecław.
Jeżeli mają Państwa jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem Państwa danych 
osobowych prosimy o kontakt: Hanna Andrzejewska ul. Długa 50, 64-514 Przecław z 
dopiskiem „dane osobowe” lub pod adresem e-mail:hanna@zlobekmarysienka.pl

Państwa dane nie będą przekazywane do żadnych innych podmiotów, z wyjątkiem sytu-
acji, gdy o dostęp do nich wystąpi sąd lub inny podmiot uprawniony do ich otrzymania 
na podstawie przepisów prawa.
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Dane osobowe będą wykorzystywane :
- w trakcie obowiązywania umowy o świadczenie usług opieki nad dzieckiem zawartej 
pomiędzy rodzicami (opiekunami prawnymi) a dzieckiem, lub
- tak długo aż rodzice (opiekunowie prawni) nie zdecydują o zmianie lub usunięciu Pań-
stwa danych, jednak nie dłużej niż czas trwania w/w umowy.
Po tym czasie, Państwa dane osobowe będą archiwizowane przez dłuższy z następują-
cych okresów: okres przechowywania danych osobowych określony przepisami prawa 
lub do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa, mają Państwo prawo do 
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia prze-
twarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
oraz prawo do przenoszenia danych. Niezależnie od powyższego, przysługuje również 
Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru tzn. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.
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