
Інформаційний пункт/положення
Міська організація дитячих садків в Лодзі, виконуючи інформаційний обов'язок, що 
супроводжує збір персональних даних-ст. 14 Регламент Європейського Парламенту та Ради 
(ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016р. Про захист людей у зв'язку з обробкою персональних 
даних та про вільне переміщення таких даних та скасування директиви 95/46 / EC (загальне 
положення Про захист даних), повідомляє, що :

1. Адміністратором персональних даних є міська організація дитячих садків в Лодзі, вул.
Західна 55А, 91-063 Лодзь, представлена директором міської організації дитячих 
садків в Лодзі, НІП: 7251007279, РЕГОН: 004351765 тел.: 42 632 24 08

2.  Контактні дані Інспектора із захисту даних, тел.: 42 632 23 61, e-mail : 
iod@mzz.lodz.pl

3. Персональні дані отримано на підставі договору про надання послуг у дитячому 
садку.

4. Персональні дані (ім'я, прізвище, ПЕСЕЛЬ, телефон) будуть використовуватися для 
внутрішніх потреб, для :
A. забрання дитини (пункт 8.4 інформаційної карти про дитину),
B. забрання дитини у разі появи у дитини ознак захворювання (пункт 8.2 
інформаційної картки про дитину),
C. передача інформації про стан здоров'я дитини та повсякденну ситуацію в яслах (п. 
8.5 у реченні інформаційної про дитину).

5. Правові підстави для обробки персональних даних у такому обсязі:
а. Стаття 6, розд. 1 літ. a Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679
від 27 квітня 2016 рік
б. Стаття 6 розд. 1 літ. c Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 
від 27 квітня 2016 рік

6. Одержувачами персональних даних будуть особи, уповноважені обробляти 
персональні дані в цьому відношенні у міській організації дитячих садків в Лодзі та 
компетентні органи влади, яким дані надаються на основі з відповідною правовою 
базою та відповідно до чинного законодавства.

7. Особа, яка надає персональні дані, має право на :
A. доступ до довірених персональних даних,
B. виправлення довірених персональних даних,
C. видалення довірених персональних даних,
D. обмеження обробки довірених даних,
E. заперечення проти обробки довірених даних,
F. передача довірених даних,
G. анулювання згоди на передачу даних у будь-який час,
Н. подання скарги в наглядовий орган.

8. Міська організація дитячих садків в Лодзі не передаватиме зібрані дані третім 
країнам.

9. Міська організація дитячих садків у Лодзі не профілює зібрані персональні дані.
10. Довірені дані зберігатимуться відповідно до чинних канцелярських та архівних 

правил у міській організації ясел у Лодзі
11. Надання персональних даних є добровільним, але необхідним для реалізації цілі, 

зазначеної в пункті Пункт 3 інформації.
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Пункт/положення згоди
Відповідно до статті 6.1. літера а Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 
2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних
та про вільне переміщення таких даних та скасування Директиви 95/46 / EC (загальний 
регламент захисту даних), я даю згоду на обробку моїх персональних даних міською 
організацією дитячих садків у Лодзі, в особі директора міської організції дитячих садків у 
Лодзі, NIP: 7251007279, REGON: 004351765, розташований у Лодзі, вул. Західна 55a, 91-063 
Лодзь, тільки для внутрішніх потреб міської організції дитячих садків у м. Лодзь в обсязі, 
зазначеному в договорі про надання послуг, номер MZŻ.ŻŁ .__. 4010 .__.__.

Лодзь, дата                                                                                   чіткий підпис уповажненої особи


