
 

Klauzula Informacyjna  

dla osoby uprawnionej do odbioru dziecka ze Świetlicy Socjoterapeutycznej 

dla Dzieci w Wągrowcu  

Zgodnie z  art.14 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016r. informuję, iż 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejski Ośrodek Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu reprezentowany przez Kierownika 

Ośrodka, z siedzibą w Wągrowcu przy ulicy Lipowej 34. 

Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych jest Pan Krzysztof Pukaczewski – iod@mopirpa.wagrowiec.eu. 

Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich 

usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Twojej szczególnej sytuacji. Masz również 

prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a także do 

ich przenoszenia. 

Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz 

prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji procesu odbioru dziecka ze 

Świetlicy Socjoterapeutycznej dla Dzieci w Wągrowcu.  

Podstawą prawna przetwarzania Twoich danych osobowych jest: 

– art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne w celu organizacji i prowadzenia 

działalności świetlicy w oparciu o dobrowolne uczestnictwo. 

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas 

ciążących takich jak  np. zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym pod opieką 

świetlicy. 

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego 

przetwarzania danych tj. na czas pobytu dziecka w świetlicy.  

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą nasi pracownicy, którzy będą bezpośrednio 

odpowiedzialni za przetwarzanie danych. Ponadto dane będą przetwarzane w przypadku takiej 

konieczności przez naszych prawników.  

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, ponieważ 

będziemy w pewnym stopniu je przetwarzać na zasobach komputerowych. Jednakże w ramach 

przetwarzania danych nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowania. 



Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne do odbioru dziecka 

ze świetlicy. 

Obecnie nie zamierzamy przekazywać Twoich danych do państw trzecich. 

Twoje dane otrzymaliśmy od rodzica/opiekuna prawnego dziecka   ……………………………. 

 

 

……………………………………………………… 

Data i podpis  potwierdzający zapoznanie się z treścią klauzuli 

 


