ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (nabór do Przedszkola)
Katowice, dn. _________________

______________________________________________________________________________
(imię i nazwisko rodzica, adres zamieszkania)

Oświadczam, że 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
RODO - Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

wyrażam zgodę

 TAK

 NIE

na przetwarzanie przez Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi „Dzieci
Bardziej Kreatywne” (dalej zwane Przedszkolem) moich danych osobowych oraz danych
mojego dziecka
______________________________________________________________________________
(imię i nazwisko dziecka)

w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury zapisu dziecka do Przedszkola .

Dyrektor Przedszkola, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/ Panią, iż:


podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu wymienionym powyżej;



posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;



dane mogą być udostępniane przez Przedszkole podmiotom upoważnionym do uzyskania
informacji na podstawie przepisów prawa;



Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom
danych;



Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz
profilowane w związku z realizacją celu wskazanego w niniejszej zgodzie;



podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych (RODO).;
_____________________________________________________________________

„Centrum Rozwoju Katowice” sp z o.o. , ul. Józefowska 5 40-144 Katowice NIP: 6342901117 Regon 367929250



administratorem danych jest Centrum Rozwoju Katowice Sp. z o.o., ul. Józefowska 5 w
Katowicach



dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do ukończenia
procedury zapisu dziecka do Przedszkola, oraz w czasie trwania umowy.



podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym. Brak zgody na
przetwarzanie danych osobowych będzie skutkował nieuwzględnieniem dziecka na liście
przyjętych.



ma 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 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

__________________
data i podpis

_____________________________________________________________________
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