
Informacja dot. przetwarzania danych osobowych 

przez Tygrysek i Przyjaciele Karol Michalski

Działając w imieniu własnym, jako właściciel Tygrysek i Przyjaciele Karol Michalski, ul. Chłapowskiego 1, 02-

787 Warszawa oraz podmiot, któremu powierzono przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Zespół Żłobków

m. st. Warszawy, uprzejmie informuję, że od 25 maja 2018 roku w Polsce jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu

Europejskiego i  Rady  w sprawie  ochrony  danych osobowych1.  Wobec  obowiązku informacyjnego nałożonego na

państwa członkowskie w Rozporządzeniu przedstawiam Państwu poniższe informacje.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych, oraz danych osobowych Państwa dziecka jest Zespół Żłobków m. st.

Warszawy.

Powierzenie danych osobowych

Informujemy, że Zespół Żłobków m. st.  Warszawy w drodze powierzenia, powierzył Tygrysek i Przyjaciele Karol

Michalski dane osobowe Państwa oraz Państwa dziecka.

Organ nadzorczy

Organem nadzorczym dot. zgodnego z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych oraz danych osobowych

Państwa dziecka jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 
119), dalej jako: Rozporządzenie 
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Sprzeciw dot. przetwarzania danych osobowych

W każdym momencie  możecie  Państwo  złożyć  sprzeciw wobec  przetwarzania  Państwa  danych osobowych  oraz

danych osobowych Państwa dziecka.

Cele  przetwarzania  Państwa  danych  osobowych  oraz  danych  osobowych  Państwa  dziecka  przez

Tygrysek i Przyjaciele

1. Wykonywanie  czynności  na  podstawie  zawartej  umowy  pomiędzy  Tygrysek  i  Przyjaciele  Karol  Michalski,  a

Państwem w celu realizacji opieki nad Państwa dzieckiem;

2. Wykonywanie zadań w interesie publicznym;

3. Rozpatrywanie wniosków złożonych przez rodziców w związku z bieżącym wykonywaniem usług sprawowania

opieki nad dziećmi; 

4. Dokonywania procesu rekrutacyjnego do żłobka;

5. Ewentualnych roszczeń w związku z wykonywaniem opieki nad dziećmi;

6. W prawnie usprawiedliwionym celu wynikającym z przepisów prawa;

7. Archiwizacja.

Możliwość udostępnienia danych osobowych

Tygrysek  i  Przyjaciele  Karol  Michalski  zastrzega  możliwość  udostępnienia  Państwa  danych  osobowych  na  rzecz

podmiotów upoważnionych (w tym na rzecz Zespołu Żłobków m.st. Warszawy).

1. Instytucjom publicznym związanych ze sprawowaniem nadzoru nad placówkami (żłobek/przedszkole);

2. Organom wymiaru sprawiedliwości;

3. Instytucjom, którym udostępnienie danych jest  konieczne dla wykonania określonej czynności (np.  pozyskania

dotacji);

4. Instytucjom, którym dane mogą być przekazane na podstawie Państwa zgody lub upoważnienia.

Okres przetwarzania danych osobowych

Tygrysek i Przyjaciele Karol Michalski będzie przetwarzał Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka

przez okres przewidziany przez przepisy prawa. 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

1. W  każdym  momencie  macie  Państwo  prawo  żądania  od  Zespołu  Żłobków  m.st.  Warszawy  dostępu  do

dotyczących  Państwa  danych  osobowych  oraz  danych  osobowych  Państwa  dziecka  a  także  prawo  do  ich

sprostowania gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

2. Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
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3. Od 25 maja 2018 r. macie Państwo prawo do przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych, z tym, że prawo to

może  niekorzystnie  wpłynąć  na  prawa  i  wolności  innych  osób,  w  tym  tajemnic  handlowych  lub  własności

intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna.

Dla przeniesienia danych z uwagi na inne przepisy prawa może być wymagana zgoda innej osoby lub spełnienie

innych warunków wymaganych przepisami prawa.

4. W przypadku zawarcia umowy podanie danych osobowych jest konieczne do jej zawarcia. Przepisy prawa mogą

wprowadzać wymóg podawania danych w celu w nim opisanym. Ponadto podanie określonych danych może być

niezbędna dla wykonania określonej transakcji lub czynności;

5. Macie  Państwo  prawo  do  cofnięcia  udzielonych  zgód  lub  upoważnień  dotyczących  przetwarzania  danych

osobowych.

      Warszawa dnia ……………………                ……………………………………………………………………….

                                                                                               (podpis rodziców / opiekunów prawnych) 
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