
 

 

Załącznik Nr 6 do Regulaminu Rekrutacji 
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

w zakresie prowadzenia rekrutacji  

w Projekcie „Żłobek Gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców” 

realizowanym na terenie Gminy Rzgów w Żłobku Gminnym w Rzgowie. 

 

Na podstawie art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1 ze 

zm.) informujemy: 

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka 

zawartych w dokumentach związanych z rekrutacją są: 

• Gmina Rzgów z siedzibą przy Placu 500 – lecia 22, 95 – 030 Rzgów, tel. 42 – 214 -12 

-10, reprezentowana przez Burmistrza Rzgowa (dane kontaktowe jak wyżej) – jako 

Beneficjent Projektu w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji oraz 

rozliczenia Projektu; 

• Żłobek Gminny w Rzgowie z siedzibą w Rzgowie przy ul. Letniskowej 6, 95-030 

Rzgów, tel. 42 – 214 -25 -06, reprezentowany przez Dyrektora Żłobka (dane 

kontaktowe jak wyżej) – jako Administrator Danych dzieci, ich rodziców, opiekunów, 

pracowników / współpracowników Żłobka. 

2. W celu należytej ochrony danych osobowych Administratorzy powołali Inspektorów 

Ochrony Danych, z którymi można się skontaktować pod adresem e-mail: 

• odo@rzgow.pl – w zakresie danych osobowych, których Administratorem jest 

Beneficjent Projektu; 

• odo@zlobek.rzgow.pl  - w zakresie danych osobowych, których Administratorem jest 

Żłobek Gminny w Rzgowie. 

3. Pani / Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka  przetwarzane będą w celu 

rozpoznania dokumentów złożonych w ramach rekrutacji do Żłobka Gminnego w Rzgowie 

oraz w przypadku zakwalifikowania dziecka do Żłobka w zakresie sprawowania opieki nad 

dzieckiem. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych są: art. 6 ust. 1 lit. b, c, 

art. 9 ust. 2 lit.  a, b, c, g, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w związku z przepisami 

ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 75) o opiece nad dziećmi w wieku do lat 

3, w związku z realizacją Projektu „Żłobek Gminny w Rzgowie szansą na aktywność 

zawodową rodziców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020. 

5. Kategoriami odbiorców Pani / Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka 

mogą być:   

a) Zarząd Województwa Łódzkiego w zakresie danych przetwarzanych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Al. 

Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź); 

b) Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego w zakresie danych przetwarzanych w 

„Centralnym systemie teleinformatycznym wspierającym realizację programów 

operacyjnych”, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa; 
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c)  podmioty, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy np. świadczące usługi prawne, 

informatyczne, doradcze, usługi porządkowania, archiwizowania i niszczenia dokumentów;  

d) organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. 

organy kontrolne). 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

7. Dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres: 

1) dokumenty złożone w związku z rekrutacją, w przypadku zakwalifikowania dziecka do 

Żłobka, przez okres sprawowania opieki nad dzieckiem, oraz rozliczenia Projektu „Gmina 

Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców”, a następnie archiwizowane przez okres 

wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  

2) dokumenty aplikacyjne pozostałych dzieci, które nie zostały zakwalifikowane będą 

przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji.  

8.        Posiada Pani / Pan w stosunku do danych osobowych, które dotyczą Pani / Pana oraz 

Pani / Pana dziecka prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych i ich  

sprostowania. Na zasadach określonych w przepisach prawa przysługuje ponadto prawo 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.  

9. Ponadto przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie  danych 

osobowych Pani / Pana dotyczących albo dotyczących Pani / Pana dziecka narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych. 

10. W zakresie określonym w dokumentach rekrutacyjnych podanie danych osobowych jest 

konieczne w celu wzięcia udziału w rekrutacji,  konsekwencją odmowy podania danych jest 

brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji w ramach Projektu.  

11. Pani / Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym decyzjom podejmowanym 

bez kontroli człowieka, w tym również w formie profilowania. 

Oświadczenie o otrzymaniu  klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych 

osobowych w zakresie prowadzenia rekrutacji w Projekcie „Żłobek Gminny w Rzgowie 

szansą na aktywność zawodową rodziców” realizowanym na terenie Gminy Rzgów  

w Żłobku Gminnym w Rzgowie. 

Oświadczenie 

Oświadczam, iż otrzymałem / am*  klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych w zakresie prowadzenia rekrutacji w Projekcie „Żłobek Gminny w Rzgowie szansą 

na aktywność zawodową rodziców” realizowanym na terenie Gminy Rzgów w Żłobku 

Gminnym w Rzgowie.                                                                                

                                                                                     

………………………………………………………… 

                                       (podpis, data) 

*niewłaściwe skreślić 

 


