
 
Załącznik nr 2 do REGULAMINU NABORU UCZESTNIKÓW I REALIZACJI PROJEKTU 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Szanowni Państwo, 

W  związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z 
27 kwietnia 2016r. 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  „RODO”),  informujemy  o  zasadach  przetwarzania  
Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych. 

W świetle nowych zasad obowiązujących od dnia 25.05.2018r  informuję, że: 

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  (dalej:  Administrator)  jest CENTRUM 
OPIEKI I ROZWOJU HAJDUCZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w 
Chorzowie, ul. Podmiejska 62  (Kontakt e-mail: centrum.hajduczek@gmail.com)  
Z Administratorem można się kontaktować  pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej lub 
elektronicznej za pomocą adresu: centrum.hajduczek@gmail.com  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować 
pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej pod adresem: 
centrum.hajduczek@gmail.com 

3. Administrator Danych Osobowych – CENTRUM OPIEKI I ROZWOJU HAJDUCZEK SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, zawartej Umowy oraz na podstawie udzielonej zgodzie 

4.  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane:  
a. na podstawie art.6 ust. 1 lit. b w/w rozporządzenia, tj. w oparciu o niezbędność 

przetwarzania do realizacji umowy, której jest Pani/ Pan stroną. 
b. w  celu  realizacji  Umów  zawartych  z  Urzędem  Miejskim  w  Chorzowie  oraz  Urzędem  

Wojewódzkim  w  Katowicach  oraz IZ projektami UE – Urzędem Marszałkowskim, 
kontrahentami i realizatorami umów dla CENTRUM OPIEKI I ROZWOJU HAJDUCZEK 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w zakresie działalności żłobka i 
przedszkola Hajduczek 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych o którym mowa w punkcie 4, odbiorcami 
Pani / Pana danych mogą być:  
a. Organy władzy publicznej, oraz podmioty wykonujące zadania publiczne, lub działające 

na zlecenie władzy publicznej,  w zakresie i celach, które wynikają z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa 

b. Inne podmioty, które na podstawie stosownych Umów podpisanych z CENTRUM OPIEKI I 
ROZWOJU HAJDUCZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przetwarzają 
dane osobowe a dla których Administratorem jest CENTRUM OPIEKI I ROZWOJU 
HAJDUCZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. 

6. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez CENTRUM OPIEKI I ROZWOJU HAJDUCZEK 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Chorzowie polegają na sprawach 
związanych z zawartą umową z Państwem. 



 
7. CENTRUM OPIEKI I ROZWOJU HAJDUCZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w 
tym zakresie z Państwem oraz w innych prawnie uzasadnionych przypadkach. 

8. Okres  Przechowywania  danych  osobowych  określają  przepisy  kancelaryjno  –  archiwalne.  
a  także  zapisy  w  Umowach dotyczących trwałości działalności Żłobka/Przedszkola  i dotacji 
miejsc w Żłobku/Przedszkolu  Hajduczek 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:  

Ø od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych 
Ø do uzyskania kopii tych danych  
Ø żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
Ø żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych ( tak zwane prawo do 

bycia zapomnianym 
Ø żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
Ø wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
Ø przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, 
Ø wniesienia skargi do organu nadzorczego 
Ø do  uzyskania  informacji  związanej  podejmowaniem  zautomatyzowanej  decyzji  w  

indywidualnych  przypadkach  w  tym  profilowania. 

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:  kontakt e-maliowy centrum.hajduczek@gmail.com 
lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. Podmiejska 62 , Chorzów. 

Informujemy również, że 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. 

 

Z poważaniem 

                                                                                                                                                Vce Prezes 

Alina Kolber 

 

 

 

………………………………………………………………….. 

Podpis osoby zapoznającej się z Klauzulą 


