
Інформаційний пункт/положення
до договору про надання послуг у дитячому садку

Міська організація дитячих садків в Лодзі, виконуючи інформаційний обов'язок, що 
супроводжує збір персональних даних-ст. 13 Регламенту Європейського парламенту і Ради 
(ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 р Про захист осіб у зв'язку з обробкою персональних даних 
та про вільний рух таких даних та скасування директиви 95/46 / EC (загальне положення Про 
захист даних), повідомляє, що :

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

2. Контактні дані інспектора по захисту даних тел.: 42 632 24 08, iod@mzz.lodz.pl
3. Дані, наведені в договорі про надання послуг, інформаційній картці про дитину, заяві 

батьків щодо інформації про відвідування дитячого садка, будуть використані для 
внутрішніх потреб міської організації дитячих садків у м. Лодзь, зокрема для: 
позначення предметів, якими користується дитина (шафка, лежак, постільна білизна, 
тощо), маркування та демонстрація робіт дитини, фотографування/зйомка дитини під 
час ігор, свят та фотосесій, які виконує фотограф на підставі договору, проводяться 
спеціалістами , серед інших логопед, психолог, педагог, спостереження за діяльністю 
дитини, ознайомитися з висновком керівника щодо її розвитку та потреб, перевірити 
осіб, зазначених у пункті 8 інформаційної картки дитини, для виконання договору про 
надання послуг та створити та укомплектувати реєстру дитячиї садків та дитячих 
клубів для потреб процедури подання заявок на фінансування плати за дитячий садок.

4. 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 року.
б. Стаття 6 розд. 1 літ. b Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679
від 27 квітня 2016 року.
в. ст. 6 розд. 1 літ. c Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 
27 квітня 2016 року.
г. Стаття 9 абз. 1 літ. a Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 
від 27 квітня 2016 року.
д. Закон від 04.02.2011 р. про догляд за дітьми до 3 років (Правовий журнал від 2011 р.
№ 45, ст. 235) зі змінами.
е. Закон від 17 листопада 2021 року про сімейний капітал. (Правовий журнал 2021, 
пункт 2270) зі змінами.
г. Порядковий регламент дитячого садка.

5. Одержувачами персональних даних будуть особи, уповноважені на обробку 
персональних даних у цьому обсязі, та інші суб’єкти, уповноважені на їх отримання 
на підставі чинного законодавства.

6. Особі/особам, яким надаються персональні дані, мають право на:
а.доступ до довірених персональних даних,
б. виправлення довірені персональні дані,
в. видалення довірених персональних даних,
г. обмеження на обробку довірених даних,
д. заперечення проти обробки довірених даних,
е. передачу довірених даних,
є. відкликання згоди на передачу даних у будь-який час,
ж. подання скарги до контролюючого органу.
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7. Міська організація дитячих садків в Лодзі не передаватиме зібрані дані третім 
країнам.

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

правил у міській організації дитячих садків у Лодзі
10. Надання персональних даних необхідне для надання послуг з догляду за дитиною в 

дитячому садку.
11. У разі відсутності згоди на обробку персональних даних міська організація дитячих 

садків в Лодзі не матиме правової підстави для виконання договору про надання 
послуг у дитячому садку.

Пункт/положення згоди
до договору про надання послуг у дитячому садку

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/не даю згоду на обробку моїх персональних даних,
 Я даю/не даю згоду на обробку персональних даних дитини, яка відвідує дитячий садок
 до участі у позакласових заходах,
 до участі у святах за участю людей ззовні (наприклад, акторів, музикантів),
 до позначення та демонстрування роботи дитини, (наприклад малюнки)
 до позначення шафки дитини,
 для фотографування дитини під час гри, свята та фотосесій фотографом 
працевлаштованим за контрактом
 для зйомки дитини під час ігор, свят та фотосесій найманим фотографом на підставі 
договору
 щоб логопед спостерігав за діяльністю дитини,
 щоб психолог спостерігав за діяльністю дитини,
 щоб педагог спостерігав за діяльністю дитини,
 для ознайомлення з думкою керівника, спеціалістів щодо розвитку та потреб дитини,
 перевірки чистоти шкіри дитини,
 перевірки чистоти голови дитини,
 вхід учнів / студентів в цілях відбуття практики / госпіталізацію.
 Я даю/не даю згоду на обробку персональних даних осіб, уповноважених в пункті 8 карт
відомості про дитину, міською організацією дитячих садків в Лодзі в особі директора міської 
організації дитячих садків в Лодзі , НІП:7251007279, РЕГОН: 004351765, розташований у 
Лодзі, вул.Західна 55a, 91-063 Лодзь, тільки для потреб внутрішнього персоналу міської 
організації дитячих садків в Лодзі для виконання договру з на надання послуг.

Лодзь, дата                                             чіткий підпис уповажненої особи                                          чіткий підпис батька/опікуна


