
Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. informujemy, iż: 

 administratorem danych osobowych Państwa i Państwa dziecka jest firma Drawer s.c. Karolina 
Baszyńska Drabik, Ewa Weremko z siedzibą w Gostyniu (63-800) ul. Mostowa 9. 

 inspektorem ochrony danych w firmie Drawer s.c. jest Pani Ewa Weremko tel. 607 684 878, e-mail 
biuro@zlobekkrainabasni.pl 

 Dane osobowe Państwa i Państwa dziecka przetwarzane są w celu realizacji umowy o opiekę nad 
Państwa dzieckiem w prowadzonym przez firmę Drawer s.c. żłobku „Kraina Baśni”  na podstawie :  
- art. 6 ust 1 pkt b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest 
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 
zawarciem  umowy; 
- art. 6 ust 1 pkt c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze; 

 odbiorcą danych Państwa dziecka (Imię, Nazwisko, Pesel, adres pobytu stałego) jest Wydział 
Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gostyń, w celu dofinansowania pobytu Państwa 
dziecka w placówce prowadzonej przez firmę Drawer s.c.  

 dane osobowe Państwa i Państwa dziecka, będą przechowywane przez administratora danych 
osobowych przez okres trwania umowy z firmą Drawer s.c. 

 dane wizerunkowe Państwa dzieci (zdjęcia) mogą być zamieszczone na portalu społecznościowym 
Facebook na stronie Żłobek Kraina Baśni w celach informacyjnych. 

 dane wizerunkowe Państwa i Państwa dzieci (nagrania z monitoringu zamontowanego w placówce) 
przechowywane są przez 7 dni od momentu nagrania na twardym dysku nagrywarki, a po tym 
okresie automatycznie usuwane. Dostęp do tychże danych mają tylko i wyłącznie administratorzy 
danych osobowych. Dane wizerunkowe nie są udostępniane osobom trzecim. Monitoring wizyjny 
ma na celu utrzymanie bezpieczeństwa na terenie placówki. 

 posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 

  mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie 
danych osobowych dotyczących Państwa i Państwa dziecka narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

 podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług 
przez firmę Drawer s.c. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją nie podania 
danych osobowych lub ich usunięcia w czasie obowiązywania umowy, będzie zerwanie umowy o 
świadczenie usług przez Drawer s.c. 


