
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB 
ZATRUDNIONYCH W ŻŁOBKU “HOCKI KLOCKI” W KAMIONKACH
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:  Żłobek w Kamionkach, ul. Porannej 
Rosy 2, 62-023 Kamionki,
 email:  dyrektor@żłobekkamionki.kornik.pl  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony 
Danych, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres 
Administratora: Żłobek w Kamionkach, ul. Porannej Rosy 2, 62-023 Kamionki lub email 
iod@mawe.pl
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań nałożonych na Żłobek  w ramach 
wypełniania obowiązków jako pracodawcy, w innych celach, jeżeli wyrażona na to na to 
odrębną zgodę. Podstawa; art 6 ust 1 lit a RODO.  Na podstawie art 22.2 - Ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2019.0.1040 t.j.) - Żłobek prowadzi monitoring wizyjny
w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników oraz ochrony mienia.
3. Administrator przetwarza udostępniane przez Państwa dane, które są niezbędne do 
realizacji nałożonych zadań. Dane te są przetwarzane w systemach informatycznych jak 
i poza systemami informatycznymi (np. w formie papierowej)
4. Dane osobowe udostępniane są podmiotom, którym dane muszą być przekazane na 
mocy  przepisów prawa (np Urzędy Skarbowe, ZUS, organ prowadzący ) lub  gdy 
wyraziliście na to zgodę (np ubezpieczyciel, przy zawieraniu ubezpieczenia)
Dane osobowe mogą być udostępnione również podmiotom świadczącym usługi na rzecz 
Żłobka (np. w zakresie obsługi BHP, IT, prawnej).
5. Administrator nie przewiduje przekazywania Państwa danych osobowych do odbiorców 
w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacji 
międzynarodowych.
6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres określony przez przepisy o zasobach 
archiwalnych. 
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo 
do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, żądania od 
Administratora sprostowania Państwa danych osobowych, żądania od Administratora 
usunięcia Państwa danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody, żądania od 
Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania,  wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z powyższych praw można skorzystać:
1) za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Żłobek w Kamionkach, ul. Porannej Rosy 2,
62-023 Kamionki
2) email: dyrektor@żłobekkamionki.kornik.pl
8. Państwa dane osobowe zostały pozyskane poprzez złożone przez Państwa dokumenty 
(np. wnioski, oświadczenia, upoważnienia) oraz pozyskane w trakcie procesu rekrutacji do 
pracy.
9. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
dokonywania profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, 
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy 
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, 
a w szczególności poprzez wprowadzenie odpowiednich polityk ochrony danych.


