
 

 

Informacja Miejskiego  Żłobka  Wesoła Rybka w Rybniku 
  wymaganą Rozporządzeniem1 o danych osobowych 

 
 

1.Kto jest Administratorem Państwa  danych osobowych? Administratorem Państwa danych oso-
bowych, a także Państwa dzieci jest Dyrektor Miejskiego Żłobka Wesoła Rybka w Rybniku, działający z 
upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika. Z  Administratorem danych osobowych  można się kontakto-
wać osobiście w siedzibie żłobka-44-217 Rybnik, ul. Orzepowicka 23, lub pisząc na adres pocztowy 
żłobka – 44-2017 Rybnik, ul. Orzepowicka 23, najlepiej z dopiskiem: „Administrator danych osobowych” 
lub adres poczty e-mail zlobek@miastorybnik.pl. 
 
2. W jakim celu placówka przetwarza dane? 
Administrator przetwarza dane osobowe:  
 
2.1 w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w związku ze złożonym przez Państwa  wnio-
skiem o przyjęcie dziecka do Żłobka Wesoła Rybka w Rybniku, 
  
2.2 w celu realizowania obowiązku prawnego wynikającego z Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece 
nad dziećmi do lat trzech, w szczególności w celu zapewnienie właściwej opieki pielęgnacyjnej i eduka-
cyjnej dzieciom przebywającym w żłobku, 
 
2.3 w celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa, 
 
2.4 w celu wykonywania prawnie uzasadnionych interesów placówki takich jak: ochrona osób przebywa-
jących w obiekcie, a także ochrona mienia. 
 
3. Pozostałe informacje o innych celach w jakich placówka może przetwarzać dane. 
Poza celami wskazanymi w pkt.2 (cel pierwszorzędny), dane mogą być także przetwarzane w innych, 
prawem dopuszczalnych, celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą 
ściśle powiązane. Przewiduje się następujące cele drugorzędne:(a) przeniesienie danych do archiwum, 
lub (b) audyty, kontrole  lub postępowania wyjaśniające. 
 
4. Rodzaje przetwarzanych danych i na jakiej podstawie prawnej placówka przetwarza dane? 
Administrator przetwarza dane związane z: 
 
4.1.identyfikacją oraz stanem rodzinnym rodziców/opiekunów dzieci ubiegających się o przyjęcie do 
żłobka, tj. nazwisko, imię, data urodzenia, pesel, wykształcenie, miejsce zatrudnienia lub pobierania na-
uki, stan cywilny i rodzinny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu. Mogą być także przetwarzane 
dane o stanie zdrowia rodziców/opiekunów. Podstawą prawną jest art. 3a Ustawy z dnia 4 lutego 2011 
roku o opiece na dziećmi do lat 3, 
 
4.2.identyfikacją dzieci ubiegających się o przyjęcie do żłobka, tj. nazwisko, imię, datę urodzenie, pesel, 
informację o niepełnosprawności dziecka, dane o stanie zdrowia, diecie i rozwoju psychofizycznym 
dziecka. Podstawą prawną jest art. 3a Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece na dziećmi do lat 3, 
 
4.3.identyfikacją  i zapewnieniem właściwej opieki dzieciom przebywającym w żłobku, realizowaniem za-
dań  opiekuńczo wychowawczych i pielęgnacyjnych, tj. nazwisko, imię, data urodzenia, pesel, orzeczenia 
o niepełnosprawności , dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie, rozwoju psychomotorycznym dziecka, 
dane biometryczne (fotografia) dzieci. Podstawą prawną jest art. 10 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o 
opiece na dziećmi do lat 3 oraz  wyrażone zgody np.na fotografowania dziecka, podawanie leków, itp., 
 
4.4.identyfikacją i zapewnieniem właściwego żywienia dzieci przebywających w żłobku, tj. nazwisko i 
imię, stosowana dieta, dane o stanie zdrowia dziecka. Podstawą prawną jest art. 10 Ustawy z dnia 4 
lutego 2011 roku o opiece na dziećmi do lat 3, 
 
4.5. identyfikacją innych niż rodzice /opiekunowie  upoważnionych osób przyprowadzających i odbiera-
jących dzieci ze żłobka, tj. nazwisko, imię , numer telefonu. Dane przetwarzane są na podstawie zgody 
wyrażonej przez te osoby, 
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4.6.zapewnieniem bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki oraz ochroną mienia, tj. 
wizerunek osób przebywających na terenie obiektu, pochodzący z nagrań monitoringu. 
 
5. Kategorie odbiorców danych. 
Dane mogą być także  przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepi-
sów prawa. Ponadto dane są przekazywane  Prezydentowi Miasta Rybnika jako organowi prowadzą-
cemu. 
 
6. Jak długo Administrator  będzie przetwarzał dane? 
6.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od czasu trwania umowy o pobycie dziecka 
w żłobku. 

 
6.2  Dane archiwalne  – po zakończeniu pobytu dziecka w żłobku dane będą przechowywane w archiwum 
zgodnie z obowiązującymi przepisami przez okres 6 lat. 
  
7. Informacja o prawach osoby, której dane są przetwarzane. 
 

7.1 Państwo  macie prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Was danych osobo-
wych, prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypad-
kach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Państwo  w 
każdej chwili macie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto w przypad-
kach przewidzianych prawem, z zachowaniem wymogu, że prawo to nie może niekorzystnie wpły-
wać na prawa i wolności innych osób, macie  Państwo w zakresie technicznie możliwym, prawo do 
przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych. Dla przeniesienia danych, z uwagi na inne prze-
pisy prawa może być wymagane uzyskanie zgody Państwa  lub innych osób lub spełnienie innych 
warunków wymaganych tymi przepisami. 
Wnioski w sprawie realizacji praw  może składać elektronicznie na adres email placówki  lub pisem-
nie, 
 
7.2 Jeśli przetwarzanie określonych danych lub danych w określonym celu odbywa się na podstawie 
zgody mają  Państwo, prawo do cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarza-
nia danych lub przetwarzania określonych danych lub danych w określonym celu. Cofnięcie zgody 
nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwa-
rzania, 
 
7.3.W przypadku stwierdzenia niewłaściwego postępowania z danymi osobowymi maja Państwo  
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
 
7.4. W przypadku zawierania umowy na pobyt dziecka w żłobku  podanie danych osobowych jest 
konieczne do jej zawarcia i kontynuowania, 
 
7.5.Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o 
opiece nad dziećmi do lat 3 oraz wyrażona przez Państwa  zgody związane z pobytem dziecka w 
żłobku. 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 
z dnia 4 maja 2016 r., stosuje się je od dnia 25 maja 2018 r. 
 
 
 

 


