
KLAUZULA INFORMACYJNA  
 

 

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi 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 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, ul. Zachodnia 55a, 91-063 Łódź, 
reprezentowany przez  Dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, NIP: 7251007279, REGON: 004351765                   

tel.: 42 632 24 08. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych,  tel.: 42 632 23 61. 
3. Dane wykorzystywane będą dla potrzeb wewnętrznych w Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi. 

4. Podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych w ww 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.  
c. Art.6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r.  

5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie. 
6. Miejski Zespół Żłobków zastrzega sobie prawo do ujawnienia wybranych informacji dotyczących Pana/Pani  

właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłaszają żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu 
o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

7. 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. 

8. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi nie będzie przekazywał zbieranych danych do państw trzecich. 
9. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi nie będzie profilował zbieranych danych osobowych. 

10. Powierzone dane będą przechowywane zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi obowiązującymi                              
w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi.  

11. Podanie danych osobowych dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji sprawy w Miejskim Zespole Żłobków              
w Łodzi . 

 

 
 

 


