Żłobek Uniwersytetu Jagiellońskiego ŻACZUŚ
prowadzony przez Fundację Studentów i Absolwentów
UJ „Bratniak” , ul. Bydgoska 19b, 30-056 Kraków
KLAUZULA INFORMACYJNA
Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak” z siedzibą w
Krakowie (30-067), ul. Piastowska 47. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem Fundacja
Studentów i Absolwentów UJ Bratniak, ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków z dopiskiem „Ochrona danych osobowych” oraz
pod adresem e – mail: dane@bratniak.krakow.pl
Ww. Administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia RODO* przetwarza dane osobowe
w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

osoba, której dane dotyczą wyrazi a z od na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub wi kszej
liczbie okre lonych celów;
przetwarzanie jest niezb dne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do
podj cia dzia a na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
przetwarzanie jest niezb dne do wype nienia obowiązku prawne o ciążące o na administratorze;
przetwarzanie jest niezb dne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby
fizycznej;
przetwarzanie jest niezb dne do wykonania zadania realizowane o w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania w adzy publicznej powierzonej administratorowi;
przetwarzanie jest niezb dne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora lub przez stron trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrz dny charakter wobec tych
interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolno ci osoby, której dane dotyczą, wyma ające ochrony
danych osobowych, w szcze ólno ci dy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Informacja o monitoringu:
Ż obek UJ „ Żaczu ” w Krakowie dla zapewnienia bezpiecze stwa i porządku oraz ochrony mienia oraz osób w nim
przebywających jest monitorowany za pomocą kamer utrwalających obrazy i dźwi k. Na rania z monitorin u mo ą zostać
wykorzystane wy ącznie w celu związanym z bezpiecze stwem i ochroną osób i mienia Ż obka w oparciu o art. 6 ust. 1 lit.
f) o ólne o rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe w postaci wizerunku utrwalone o na na raniach b dą
przechowywane przez okres nie krótszy niż 14 dni i nie d uższy niż 3 miesiące, chyba że na rania obrazu stanowią dowód
w post powaniu lub Administrator powzią wiadomo ć, że mo ą one stanowić dowód w post powaniu – wówczas termin
ule a przed użeniu do czasu prawomocne o zako czenia post powania. Wej cie na teren Niepubliczne o Ż obka UJ
„Żaczu ” w Krakowie jest dobrowolne, ale b dzie skutkowa o przetwarzaniem danych osobowych w związku ze
stosowaniem monitorin u wizyjne o wewn trzne o i zewn trzne o. Pomieszczenia/obszary monitorowane są oznaczone
tabliczką informacyjną. Szcze ó owy wykaz obszarów monitorowanych stanowi za ącznik nr 1 do Re ulaminu korzystania
ze Ż obka UJ „Żaczu ” w Krakowie.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a). wiadczenia us u w asnych;
b). wype niania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji Studentów i Absolwentów UJ Bratniak z siedzibą w
Krakowie w związku z prowadzeniem przez Fundacj w ramach Ż obka UJ „Żaczu ” w Krakowie zada dydaktycznych,
wychowawczych i opieku czych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 4 lute o 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat
3,
c). wewn trznych celów administracyjnych związanych z prowadzeniem Ż obka UJ„Żaczu ”, w tym statystyki i
raportowania wewn trzne o ww. ż obka,
d) dochodzenia lub zabezpieczenia roszcze ;
e) prowadzenia analiz jako ci wiadczonych us u ;
f). marketin u i promocji Ż obka UJ „Żaczu ” w Krakowie, w tym prowadzenia konkursów, promocji osią ni ć i
utrwalania pozytywne o wizerunku ż obka,
). zapewnienia bezpiecze stwa i porządku oraz ochrony osób i mienia w obszarze obj tym monitorin iem,
h). uzyskania dofinansowania w ramach Resortowego pro ramu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH
+”,

i). realizacji zada
dofinansowanie.

związanych z monitorin iem i sprawozdawczo cią w ramach pro ramów oferujących
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Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
Dane osobowe b dą przetwarzane przez okres niezb dny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, tj. przez
okres:
1. trwania umowy – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
2. 3 lat lub 10 lat plus 1 rok – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszcze (d u o ć okresu zależy od te o, czy obie strony są przedsi biorcami);
3. 6 miesi cy – w odniesieniu do danych osobowych, które zosta y uzyskane podczas rekrutacji, a jednocze nie nie dosz o
do zawarcia umowy;
4. 5 lat – w odniesieniu do danych osobowych wiążących si ze spe nieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa
podatkowego;
5. do czasu cofni cia z ody – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
6. do czasu wniesieniu sprzeciwu – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie
uzasadnione o interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketin owych;

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
1) prawo dost pu do tre ci swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator
przetwarza dane oraz informacji dotyczących takie o przetwarzania
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawid owe lub niekompletne.
3) prawo żądania od Administratora usuni cia danych.
4) prawo żądania od Administratora o raniczenia przetwarzania danych.
5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz
przes ania ich innemu administratorowi.
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub
wobec przetwarzania w celu marketin u bezpo rednie o.
7) prawo wniesienia skar i do polskie o or anu nadzorcze o lub or anu nadzorcze o inne o pa stwa cz onkowskie o
Unii Europejskiej, w a ciwe o ze wz l du na miejsce zwyk e o pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze
wz l du na miejsce domniemane o naruszenia RODO.
8) prawo do cofni cia z ody w dowolnym momencie (bez wp ywu na z odno ć z prawem przetwarzania, które o
dokonano na podstawie z ody przed jej cofni ciem).
9) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia w asne o stanowiska i do
zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8) -9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z FSiA UJ „Bratniak” (adres
podany na wst pie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).
Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu FSiA UJ „Bratniak”: partnerzy
handlowi, kancelarie adwokackie, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, biura informacji gospodarczej, organy
administracji publicznej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące si badaniami opinii klientów, partnerzy
wiadczący us u i techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskie o i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodne o przep ywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (o ólne rozporządzenie o ochronie danych).

