
Załącznik nr 10 do Polityki 

bezpieczeństwa i ochrony danych 

osobowych w Klubie Dziecięcym  

w Centrum Małego Dziecka i Rodziny  

w Sępólnie Krajeńskim 

 

……………………..,………. 

Miejscowość, data 

 

Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że  

 Administratorem Pani/Pana/ osoby nieletniej  danych osobowych jest Klub Dziecięcy w 

Centrum Małego Dziecka i Rodziny z siedzibą przy ul. Młyńskiej 33 w Sępólnie Krajeńskim, 

reprezentowana przez Kierownika Kamilę Damaszek.  

Funkcję Inspektora ochrony danych w KDwCMDiR pełni Aleksandra Goldyszewicz. Kontakt z 

Inspektorem możliwy jest pisemnie na adres skrzynki elektronicznej: a.goldyszewicz@wp.pl 

 Posiadane przez KDwCMDiR  Pani/Pana/osoby nieletniej dane osobowe to: 

1) …………………; 

2) …………………; 

3) …………………; 
(kategorie danych) 

  

 Pani/Pana/osoby nieletniej dane osobowe przetwarzane będą w celu ………………………… 

na podstawie …………………………………… 

 

 Źródłem pochodzenia danych osobowych jest ……………………………(np. upoważnienie do 

odbioru dziecka podpisane prze …………….) 

 

 W przypadku udostępniania danych osobowych odbiorcą Pani/Pana danych osobowych 

będą ……………………………………………  

 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres …………….. (jeżeli nie ma 

możliwości wskazania okresu przechowywania należy podać kryterium ustalania tego okresu 

np. do czasu wyłonienia zwycięscy konkursu, do czasu zakończenia rekrutacji). 

 

Posiada Pani/Pan prawo: 

1) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania; 

2) usunięcia danych osobowych; 

3) ograniczenia przetwarzania; 

4) prawo wniesienia sprzeciwu; 



5) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest ………………… (wybrać odpowiednio: 

wymogiem ustawowym/warunkiem umownym/warunkiem zawarcia umowy).  

 

 Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie ………………… (jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich 

podania, należy wskazać ewentualne konsekwencje niepodania danych). 

 

………………………………………….. 

Podpis Administratora Danych Osobowych 



 


