Załącznik Nr 4 B
ZGODA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym oświadczam, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.
UE L 119, s. 1), dalej w skrócie „RODO”, że:
wyrażam zgodę

 TAK

 NIE

dla Publicznego Przedszkola w Dobroniu ul. Sienkiewicza 60, 95-082 Dobroń (dalej
„Przedszkole”) na przetwarzanie moich danych obejmujących moje imię i nazwisko,
stopień pokrewieństwa z dzieckiem pozostającym pod opieką Przedszkola, miejsce
zamieszkania (miasto, ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, poczta), seria i
numer dowodu osobistego, numer telefonu, w celu umożliwienia mi odbierania z
Przedszkola dziecka i sprawowania nad nim opieki w drodze do domu.
Dyrektor Przedszkola, jako administrator Państwa danych osobowych, informuje:













udzielenie niniejszej zgody jest dobrowolne, ale niezbędne w celu umożliwienia
Państwu odbierania dziecka z Przedszkola i sprawowania nad nim opieki w drodze
do domu;
posiada Pani\Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich
sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia
tych danych, prawo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem
zgody;
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych
(podmiotom przetwarzającym);
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą profilowane;
Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie
z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);
inspektorem ochrony danych w Przedszkolu jest Anna Fątner-Dregier e-mail:
iodannafatnerdregier@o2.pl z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych;
Państwa dane osobowe zostaną przez nas usunięte po upływie 3 lat i 1 roku od
momentu zakonczenia uczęszczania dziecka do Przedszkola, co odpowiada ogólnemu
terminowi z art. 442(1) Kodeksu Cywilnego. Dodatkowy termin roczny przewidziany jest na
wypadek roszczeń zgłoszonych przez Panią/Pana w ostatniej chwili lub w razie problemów
z doręczeniem takiego żądania do Przedszkola;
ma Pani\Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie Państwa danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia
27.04.2016 r.
……………………………………...
imię i nazwisko upoważnionego
(drukowanymi literami)

.............................…….....................
data i podpis Osoby upoważnionej

