OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA Z
PRZEDSZKOLA
Dane dziecka:
Imię i nazwisko
Dane dotyczące rodziców/opiekunów:
Imię
Nazwisko
1

Tel
E-mail
PESEL
Imię
Nazwisko

2

Tel.
E-mail
PESEL

Osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola:
W związku ze zgłoszenie mnie jako osoby uprawnionej do odbioru wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych w postaci : Imię nazwisko, nr pesel przez „Morskie Opowieści”
Niepubliczne Przedszkole Aleksandra Kościńska z siedzibą w 83-010 Jagatowo, ul. Południowa 37 ,
przez okres trwania umowy lub wycofania upoważnienia do odbioru dziecka.
Imię i nazwisko

PESEL

……………...........................................................
Podpisy Rodziców / Opiekunów

Podpis

…………...................................................
Data i podpis Dyrektora placówki
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Informujemy, że :
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
„Morskie Opowieści” Niepubliczne
Przedszkole Aleksandra Kościńska z siedzibą w 83-010 Jagatowo, ul. Południowa 37, zwane
dalej administratorem danych;
2. Administratorem Danych jest Pani Aleksandra Kościńska
tel. 696832760, e-mail:
przedszkole@morskieopowiesci.edu.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust 1
pkt a);
4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania

“OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA ” wer. 1.0 (02.2018)

