
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH   
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - zwanego dalej 

Rozporządzeniem, informujemy, iż:  

 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Biała Podlaska z 

siedzibą: Urząd Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 

Biała Podlaska, tel. 83 341 61 00, adres e-mail: sekretariat@bialapodlaska.pl; 

 

2) Z inspektorem ochrony danych możecie Państwo skontaktować się za pomocą poczty 

elektronicznej: iod@bialapodlaska.pl   

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uzupełnienia danych w rejestrze 

żłobków i klubów dziecięcych, zgodnie z obowiązkiem prawnym wynikającym z art. 

53 ust. 1 ustawy  z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym.  
 

4) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

 

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczęszczania dziecka do żłobka, a 

następnie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, 

w związku z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach i Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w 

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

 

6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz do ich sprostowania.  

 

7) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 

osobowych w Zespole Żłobków Miejskich w Białej Podlaskiej przysługuje Państwu 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony 

danych osobowych.  

 

8) Podanie Państwa danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z art. 53 ust. 2 ustawy  

z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym. 

 

9) W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 


