
KLAUZULA INFORMACYJNA 
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH PROWADZONYCH 

KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
 

Zgodnie z 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 przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.Urz.UE.L z 2016 r. Nr 119, str. 1), 
podajemy następujące informacje:     
● ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest: 
Gminny Klub Dziecięcy w Wygodzie Smoszewskiej z siedzibą ul. Wygoda Smoszewska 16a, 05-
170 Zakroczym, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób: 

 ▪ listownie na adres siedziby administratora: ul. ul. Wygoda Smoszewska 16a, 05-170 

Zakroczym 

 ▪  e-mailem: sekretariat@klubdzieciecy.com.pl 
● INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych do kontaktu z Państwem  
w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych  
z przetwarzaniem danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób: 

 ▪ listownie na adres siedziby administratora: jw. 

 ▪  ▪ e-mailem: iod@zakroczym.pl 
● CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA 
Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Gminnego 
Klubu Dziecięcego. 
Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest w szczególności Rozporządzenie 
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 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym: 

1. art. 6 ust. 1 lit e przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego  
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi, 

2. art. 6 ust. 1 lit. c przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze w związku z: 

1) ustawa z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  
(Dz. U. z 2021 r. 75 i 952) 
2) uchwała Nr XXXIII/303/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 31 marca 
2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Klubu Dziecięcego w Wygodzie 
Smoszewskiej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 8027) 

● ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 
Odbiorcą przekazanych danych osobowych mogą być podmioty posiadające upoważnienie do 
pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 
Dane mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi administrator danych osobowych zawarł 
umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator Danych Osobowych nie 
zamierza przekazywać Pani\Pana danych osobowych  do państwa trzeciego.  
● OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji wyżej 

wskazanego zadania oraz przez okres archiwizacji danych wynikający z ustawy z dnia  

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz instrukcji kancelaryjnej 

obowiązującej u Administratora. 

● PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 
Posiadają Państwo prawo w zakresie przewidzianym przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danych przypadkach 
przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia danych,  prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 



Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 
Każde z ww. żądań zostanie rozpatrzone zgodnie z RODO. 
● INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak odmowa ich podania uniemożliwi udział  
w rekrutacji. 
● INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ 
PROFILOWANIA       
Podane dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również 
profilowania. 
  

 

 

_____________________________________________________ 

data i czytelny podpis osoby zapoznającej się z informacją o przetwarzaniu danych 

osobowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


