Przedszkole Publiczne w Strzeszowie
Ul. Lipowa 35
55-114 Wisznia Mała
Upoważnienie do obioru dziecka z Przedszkola Publicznego w Strzeszowie
Upoważniam wskazane niżej osoby do odbioru mojego dziecka …………………………..
z przedszkola
Lp.
1.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dziecka

2.
3.
4.
5.
Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem, świadoma(my)
odpowiedzialności karnej z art. 271 KK
W celu odbioru dziecka osoby wskazane powyżej powinny posiadać przy sobie
dokument tożsamości, który powinny okazać na żadanie osoby sprawującej opiekę.
…………………………….
podpis rodzica/rodziców
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informuję, iż:
1) administratorem, podanych wyżej danych osobowych, jest

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szewcach, ul.

Strzeszowska 7 , 55-114 Wisznia Mała
2) w przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony
Danych, przesyłając e-mail na adres iod.spszewce@wp.pl lub na adres administratora spszewce@wp.pl
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków związanych z prowadzeniem zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, co
oznacza istnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 pkt. b RODO
4) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji, wskazanych wyżej, celów przetwarzania, nie dłuższy niż
wynikający z przepisów ustawowych, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym w
przepisach dotyczących archiwizacji dokumentów
5) dane osobnie nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej a ich odbiorcami mogą być wyłącznie
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
6) w granicach określonych przez RODO posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania. Z uwagi na brak przesłanek wskazanych w przepisach RODO nie przysługuje prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Nie występuje również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych z uwagi na
fakt, że nie jest ona podstawą ich przetwarzania
7) podanie danych osobowych jest konieczne ze względu na realizację obowiązków prawnych spoczywających na administratorze; w
przypadku nie przekazania informacji niezbędnych administratorowi do realizacji spoczywających na nim zadań niemożliwe będzie
zapisanie dziecka do świetlicy lub odbiór dziecka przez inne osoby niż rodzice (przedstawiciele ustawowi).
8) W oparciu o podane dane osobowe nie będziemy podejmowali zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem
profilowania.
9) W przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzamy niezgodnie z prawem istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

