
KLAUZULA INFORMACYJNA 
do umowy o świadczenie usług w żłobku i karty informacyjnej o dziecku 

 
Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych - 

art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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), informuje że: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy, ul. Chrobrego 14, 85-047 

Bydgoszcz, reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków w Bydgoszczy, NIP: 967-12-32-297, 

REGON: 091603905 tel.: 52 322 48 40. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, tel. 52 322 48 40, zzmbyd@wp.pl 

3. Dane przedstawione w Umowie o świadczenie usług i Karcie informacyjnej o dziecku wykorzystywane będą dla 

potrzeb wewnętrznych Żłobków Miejskich w Bydgoszczy, a w szczególności: oznaczenia przedmiotów używanych 

przez dziecko (szafka, leżak, pościel itp.), oznaczenia i wywieszania prac dziecka, fotografowania/filmowania 

dziecka podczas zabaw, uroczystości i sesji, do prowadzenia przez specjalistów m.in. logopedę, psychologa, 

fizjoterapeutę, pedagoga obserwacji aktywności dziecka i zapoznania się Kierownika z ich opinią na temat jego 

rozwoju i potrzeb oraz do weryfikacji osób wskazanych do odbioru dziecka ze żłobka, w celu realizacji umowy o 

świadczenie usług. 

4. Podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych w w/w zakresie: 

a. art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. 

b. art.6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. 

a. art.9 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. 

b. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2011 nr 45 poz. 235)                                     

z późniejszymi zmianami. 

c. Uchwała Rady Miasta XLIII/935/13 z dnia 26 czerwca 2013 r. wraz z uchwałami zmieniającymi. 

d. Uchwała Rady Miasta XLIII/936/13 z dnia 26 czerwca 2013 r. wraz z uchwałami zmieniającymi. 

e. Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. 2021 poz. 2270). 

f. Zarządzenie nr 134/2023 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie organizacji 

działań windykacyjnych przeprowadzanych w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w zakresie należności 

pieniężnych stanowiących dochody jednostek organizacyjnych Miasta Bydgoszczy zaliczanych do 

sektora finansów publicznych, 

g. Regulamin Porządkowy Żłobka. 

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przekazywane: 

a. Urzędowi Miasta Bydgoszczy w celu wprowadzania danych dzieci i rodziców do systemu Emp@tia                         

w celu otrzymania przez rodziców dofinansowania do pobytu dziecka w żłobku (dane wprowadzone do 

systemu Emp@tia to: imię i nazwisko dziecka, data urodzenia dziecka, PESEL dziecka, imiona                          

i nazwiska rodziców, daty urodzenia rodziców, PESELE rodziców, maile rodziców, numery telefonów 

rodziców, data rozpoczęcia i zakończenia uczęszczania dziecka do żłobka), 

b. Urzędowi Miasta Bydgoszczy w sprawie przeprowadzenia działań windykacyjnych należności 

pieniężnych (dane identyfikujące należności to: kwota należności, rodzaj należności i odsetki, termin 

płatności, osoba dłużnika, w tym imię i nazwisko, numer PESEL oraz adres zamieszkania). 

6. Osobie/osobom powierzającej/cym dane osobowe przysługuje prawo do: 

a. dostępu do powierzonych danych osobowych, 

b. sprostowania powierzonych danych osobowych, 

c. usunięcia powierzonych danych osobowych, 

d. ograniczenia przetwarzania powierzonych danych, 

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania powierzonych danych, 

f. przenoszenia powierzonych danych, 

g. cofnięcia zgody powierzenia danych w dowolnym momencie, 

h. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy nie będzie przekazywał zbieranych danych do państw trzecich. 

8. Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy nie będzie profilował zbieranych danych osobowych. 

9. Powierzone dane będą przechowywane zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi obowiązującymi                            

w Zespole Żłobków Miejskich w Bydgoszczy.  

10. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: 

a. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku 

prawnego Administratora będą przechowywane przez okres od dnia złożenia wniosku o przyjęcie dziecka 

do żłobka do dnia zakończenia korzystania z usług świadczonych przez placówkę, zgodnie z określonymi 

przez nią zasadami, a po jego upływie przez okres niezbędny do wzajemnego całkowitego rozliczenia 

stron umowy, 

b. dane osobowe uczestników projektów w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia 

obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres od dnia złożenia wniosku                         

o przyjęcie dziecka do żłobka do dnia zakończenia korzystania z usług świadczonych przez placówkę, 



zgodnie z określonymi przez nią zasadami, a po jego upływie przez okres trwałości projektu i do 

wzajemnego całkowitego rozliczenia stron umowy. 

11. Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług opieki nad dzieckiem w żłobku.  

12. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych, Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy nie 

będzie miał podstaw prawnych do realizacji umowy o świadczenie usług w żłobku. 

      

 

 

 
Bydgoszcz, dnia ….............................             …................................................           

               czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego                   

 

 

 

 

 

KLAUZULA ZGODY 
do umowy o świadczenie usług w żłobku i karty informacyjnej o dziecku 

 

Zgodnie z art.6 ust.1. lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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), 

• wyrażam zgodę / nie wyrażam* zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, 

• wyrażam zgodę / nie wyrażam* zgody na przetwarzanie danych osobowych uczęszczającego do żłobka dziecka 

do udziału w otwartych zajęciach opiekuńczo-edukacyjnych, prowadzonych w formie warsztatów, 

do udziału w zajęciach dotyczących spotkań edukacyjno-wychowawczych z udziałem osób z zewnątrz, 

do udziału w uroczystościach z udziałem osób z zewnątrz (np. aktorami, muzykami), 

do oznaczenia i wywieszania prac dziecka, 

do oznaczenia szafki dziecka, 

do fotografowania dziecka podczas zabaw, uroczystości i sesji zdjęciowych, 

do filmowania dziecka podczas zabaw, uroczystości i sesji zdjęciowych, 

do prowadzenia przez logopedę obserwacji aktywności dziecka, 

do prowadzenia przez psychologa obserwacji aktywności dziecka, 

do prowadzenia przez pedagoga obserwacji aktywności dziecka, 

do prowadzenia przez fizjoterapeutę obserwacji aktywności dziecka, 

do zapoznania się Kierownika z opinią specjalistów na temat rozwoju i potrzeb dziecka, 

do sprawdzania czystości skóry dziecka, 

do sprawdzania czystości głowy dziecka, 

wejścia studentów w celu odbycia praktyk zawodowych/hospitacji. 

• wyrażam zgodę / nie wyrażam* zgody na przetwarzanie danych osobowych osób upoważnionych do odbioru 

dziecka ze żłobka (załącznik do karty informacyjnej o dziecku), 

przez Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich                                    

w Bydgoszczy, NIP: 967-12-32-297, REGON: 091603905, z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz, 

wyłącznie dla potrzeb wewnętrznych Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy w celu realizacji umowy o świadczenie 

usług.  

 

 

 

 

 

Bydgoszcz, dnia ….............................             …................................................           

               czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego                   

 

 

 

 

 

 

 
*niepotrzebne skreślić 


