
 
Załącznik nr 5 

do Regulaminu Rekrutacji dzieci  

do Żłobka „Bajkowa kraina”  

w Czernikowie 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 

, zwanego dalej: ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor żłobka ,,Bajkowa Kraina” w 

Czernikowie, ul. Słowackiego 12. 

2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Czernikowo, a także przysługujących Pani/Panu 

uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą 

adresu email: info@czernikowo.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych na podstawie 

przepisów prawa w związku z procesem rekrutacji do Żłobka „Bajkowa Kraina” w Czernikowie i 

udziale w projekcie nr RPKP.08.04.02-04.006/19 pn.: „Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi 

do lat 3 na terenie gminy Czernikowo przez utworzenie żłobka”, dofinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8. 

Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.2 

Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

5) Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie z właściwą procedurą prawną, okresem 

wykonywania umowy, przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji 

pozyskanych danych.  

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, 

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania 

 


