Wołomin, dnia …………………………………..

UPOWAŻNIENIE
Ja, ………………………………………………………………… upoważniam do odbioru z Przedszkola nr 6 im. „Bajka”
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)

w Wołominie przy ul. Kościelnej 70, mojego/moją* syna/córkę*:
………………………………………………………………………………………………………………..............................
(imię i nazwisko oraz data urodzenia dziecka)

w dniu/w okresie* ……………………………………………………….. Pana/Panią*
1) ……………………………………………………………………………………………………………………..............................
(imię i nazwisko oraz seria i numer dowodu osobistego)

Powyższe dane przekazuję dobrowolnie …………………………………………………………………………………
(podpis osoby upoważnionej)

2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko oraz seria i numer dowodu osobistego)

Powyższe dane przekazuję dobrowolnie …………………………………………………………………………………
(podpis osoby upoważnionej)

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WF (ogólne rozporządze nie o ochronie
danych) publikacja 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, że:
Administratorem danych osobowych dziecka, rodzica oraz osób upoważnionych jest Przedszkole nr 6 im. „Bajka” w Wołominie, mające siedzibę w Wołominie,
05-200 Wołomin, ul. Kościelna 70.
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: przedszkolebajka6@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Inspektorem ochrony danych jest Pan Marcin Marynowski, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@iod.wolomin.pl. Z inspektorem można się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Dane osobowe dziecka, rodziców i osób upoważnionych będą przetwarzane w celu realizacji Upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola przez osoby
trzecie wskazane w Upoważnieniu. Obowiązek składania Upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola wynika z art. 6 ust. 1 lit. c. ww. Rozporządzenia, tj. w
celu realizacji statutowych zadań dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 59 z poń. zm.) i przepisami wykonawczymi do ustawy.
Odbiorcą danych osobowych rodziców, dziecka może być operator pocztowy.
Dane będą przetwarzane przez okres na jaki Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola zostało wydane i zostanie zniszczone najpóźniej do zakończenia
roku szkolnego 2020/2021 tj. do dnia 31 sierpnia 2021 r. zgodnie z wytycznymi przewidzianymi przepisami szczegółowymi.
Rodzicom przysługuje prawi dostępu do swoich danych, danych dziecka i osoby upoważnionej, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
Rodzicom przysługuje
prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa
Zarządu Ochrony Danych Osobowych:
Adres: Stawki 2. 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Podanie danych osobowych jest niezbędne do organizacji prawidłowej opieki i wychowania oraz edukacji przedszkolnej i zapewniania bezpieczeństwa dziecku
w Przedszkolu nr 6 im. „Bajka” w Wołominie.

………………………………………………………………………….
(podpis rodzica/opiekuna)

*niepotrzebne skreślić

