
 

 

OŚWIADCZENIE  

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

Ja, niżej podpisana(y) niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka w postaci: 

- IMIĘ I NAZWISKO 

- ADRES ZAMIESZKANIA 

- DATA URODZENIA 

- NR PESEL 

- NR TELEFONU 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia 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) 

zostałam(em) poinformowana (y) i przyjmuję do wiadomości, iż :  

 

1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Publiczne Przedszkole       

Nr 18 im. Kubusia Puchatka, ul. Trentowskiego 3, 64-920 Piła, 

email:przedszkole.publiczne18@gmail.com 

 

2. Inspektorem ochrony danych w Publicznym Przedszkolu Nr 18 im. Kubusia Puchatka jest 

Pan Dawid Nogaj,  e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu 

 

3. Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez administratora 

do czasu realizacji obowiązku przedszkolnego. 

 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane 

osobowena zlecenie administratora tj. Centrum Usług Wspólnych Gminy Piła. 

 

5. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

 

6.    Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. 

Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem. 

 

7.    Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli 

uznam, że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami 

obowiązującego prawa. 

 

8.    Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do 

realizacji obowiązku przedszkolnego na podstawie zapisu ustawy Prawo oświatowe, 

dopuszczenia do udziału w konkursach na podstawie regulaminu konkursu, ubezpieczenia 

dzieci od NNW na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych z firmą 

ubezpieczeniową. 

 

9.    Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 


