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KLAUZULA INFORMACYJNA  
do umowy o świadczenie usług w żłobku 

 
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych  - art. 13 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), informuje że : 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Zespół Żłobków w Łodzi, ul. Zachodnia 55a, 91-063 Łódź, 
reprezentowany przez  Dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, NIP: 7251007279, REGON: 004351765 
tel.: 42 632 24 08. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel.: 42 632 24 08, iod@mzz.lodz.pl 
3. Dane przedstawione w Umowie o świadczenie usług,  Karcie informacyjnej o dziecku, Oświadczeniu rodzica 

dotyczącym informacji o dziecku uczęszczającym do żłobka wykorzystywane będą dla potrzeb wewnętrznych 
Miejskiego Zespołu Żłobków w  Łodzi,  a w szczególności do : oznaczenia przedmiotów używanych przez dziecko 
(szafka, leżak, pościel itp.), oznaczenia i wywieszania prac dziecka, fotografowania/filmowania dziecka podczas 
zabaw, uroczystości i sesji zdjęciowych wykonywanych przez fotografa na podstawie umowy, do prowadzenia 
przez specjalistów m.in. logopeda, psycholog, pedagog, obserwacji aktywności dziecka, do zapoznania się  
Kierownika  z ich opinią na temat jego rozwoju i potrzeb, do weryfikacji osób wskazanych  w pkt 8 Karty 
informacyjnej o dziecku, w celu realizacji umowy o świadczenie usług oraz będą przekazywane do Urzędu 
Miasta Łodzi w celu tworzenia i uzupełniania rejestru żłobków i klubów dziecięcych na potrzeby realizacji 
procedury ubiegania się o dofinansowanie do opłat za żłobek. 

4. Podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych w ww zakresie: 
a. Art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r.  
b. Art.6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r.  
c. Art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. 
d. Art.9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r.  
e. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235)            

z późniejszymi zmianami. 
f. Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym. (Dz. U. 2021 poz. 2270) z 

późniejszymi zmianami. 
g. Regulamin Porządkowy Żłobka. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie 
oraz inne podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

6. Osobie/osobom powierzającej/cym dane osobowe przysługuje prawo do  : 
a. dostępu do powierzonych danych osobowych, 
b. sprostowania powierzonych danych osobowych, 
c. usunięcia powierzonych danych osobowych, 
d. ograniczenia przetwarzania powierzonych danych, 
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania powierzonych danych, 
f. przenoszenia powierzonych danych, 
g. cofnięcia zgody powierzenia danych w dowolnym momencie, 
h. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi nie będzie przekazywał zbieranych danych do państw trzecich. 
8. Miejski Zespół Żłobków w Łodzi nie będzie profilował zbieranych danych osobowych. 
9. Powierzone dane będą przechowywane zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi obowiązującymi                      

w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi.  
10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług opieki nad dzieckiem w żłobku . 
11. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych, Miejski Zespół Żłobków w Łodzi nie będzie miał 

podstaw prawnych do realizacji umowy o świadczenie usług w żłobku. 
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KLAUZULA ZGODY 
do umowy o świadczenie usług w żłobku 

 
Zgodnie z art.6 ust.1. lit. a oraz art. 9 ust. 2 li. A  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016r. 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),  

 wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, 

 wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych uczęszczającego do żłobka dziecka  

 do udziału w zajęciach dodatkowych, 

 do udziału w uroczystościach z udziałem osób z zewnątrz (np. aktorami, muzykami), 

 do oznaczenia i wywieszania prac dziecka, 

 do oznaczenia szafki dziecka,  

 do fotografowania dziecka podczas zabaw, uroczystości i sesji zdjęciowych przez fotografa 
zatrudnionego na podstawie umowy 

 do filmowania dziecka podczas zabaw, uroczystości i sesji zdjęciowych przez fotografa zatrudnionego 
na podstawie umowy 

 do prowadzenia przez logopedę obserwacji aktywności dziecka, 

 do prowadzenia przez psychologa obserwacji aktywności dziecka, 

 do prowadzenia przez pedagoga obserwacji aktywności dziecka, 

 do zapoznania się Kierownika z opinią specjalistów na temat rozwoju i potrzeb dziecka, 

 do sprawdzania czystości skóry dziecka, 

 do sprawdzania czystości głowy dziecka, 

 do wejścia uczniów/studentów w celu odbycia praktyk zawodowych/hospitacji. 

 do tworzenia i uzupełniania rejestru żłobków i klubów dziecięcych przez Urząd Miasta Łodzi na 
potrzeby realizacji procedury ubiegania się o dofinansowanie do opłat za żłobek. 

 wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych osób upoważnionych w pkt. 8 karty 
informacyjnej o dziecku, 

przez Miejski Zespół Żłobków w Łodzi , reprezentowany przez  Dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, NIP: 
7251007279, REGON: 004351765, z siedzibą w Łodzi, ul. Zachodnia 55a, 91-063 Łódź, wyłącznie dla potrzeb 
wewnętrznych Miejskiego Zespołu Żłobków w  Łodzi w celu realizacji umowy o świadczenie usług. 
 
 
 

 

Łódź, dnia ................................               .......................................              ....................................... 
                czytelny podpis Matki/Opiekuna                  czytelny podpis Ojca/Opiekuna 


