OŚWIADCZENIA RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW

Ja niżej podpisany:
………………………………………………………………. (imię i nazwisko matki dziecka/ opiekuna dziecka).
………………………………………………………………. (imię i nazwisko ojca dziecka /opiekuna II dziecka),
jako rodzice / opiekunowie dziecka:
................................................................................................. (imię i nazwisko dziecka)
zam. .......................................................................................................................................

1) wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody* na udział mojego dziecka w zajęciach
religii............................................................... .(wyznanie), prowadzonych zgodnie z odpowiednimi
przepisami. Wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych
w powyżej określonym celu. Zgoda udzielona jest na okres uczęszczania dziecka do
przedszkola.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/-em się z klauzulą informacyjną znajdującą się na
rewersie dokumentu

Data.....................

Podpisy rodziców \ opiekunów …..............................................................

* - właściwe podkreślić

Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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 swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119), w związku z udostępnieniem
danych osobowych Pani/Pana i dziecka informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka jest Przedszkole
Samorządowe nr 1 , ul. T. Kościuszki 23,32-005 Niepołomice tel.:12-28-11-083,
email:przedszkole@przedszkole.niepolomice.pl
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: listowny na powyższy adres Administratora;
e-mailowy: iod@pq.net.pl.
3. Celem przetwarzania jest realizacja zadań przedszkola.
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 9 ust. 2 lit. a) ww. ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody osoby, której dane szczególne
dotyczą (przekonania religijne).
5. Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora i inne
instytucje na podstawie przepisów prawa.
6. Zebrane dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres uczęszczania do
przedszkola, a następnie archiwizowane przez okres 5-ciu lat
7. Posiadają Państwo prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem,
8. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia.
10. Podanie przez Państwa danych osobowych dot. przekonań religijnych, jest wymogiem
ustawowym, jest Pani/Pan zobowiązana/-y do ich podania, a odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości właściwej realizacji celu przetwarzania.
11. Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.

