Załącznik nr 1 do oświadczenia dotyczącego odbioru dziecka ze świetlicy / szkoły
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dziecka ze świetlicy / szkoły:
....................................................................................................................................................................
Seria i numer dowodu osobistego: .............................................................................................................
Numer telefonu kontaktowego: .................................................................................................................

.............................................................................
(data i czytelny podpis osoby wrażającej zgodę)

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 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)
informujemy, że:
1.

administratorem

Pani

/

Pana

danych

osobowych

jest

Szkoła

Podstawowa

im.

ks.

Jana

Długosza

w Raciborowicach, znajdująca się na ul. Jana Długosza 36 (32-091 Michałowice), zwana dalej Administratorem.
2.

z Administratorem można skontaktować się telefonicznie pod numerem 12 387 70 44.

3.

przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możliwy jest
kontakt poprzez adres e-mail iod@michalowice.malopolska.pl.

4.

Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu identyfikacji i weryfikacji tożsamości osoby odbierającej dziecko
ze świetlicy / szkoły.

5.

podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest wyrażona zgoda.

6.

Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom.

7.

Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane w formie papierowej przez okres roku szkolnego 2019/2029,
a następnie zostaną zniszczone.

8.

podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do odbioru dziecka ze świetlicy / szkoły

9.

osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

10.

osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony
Danych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych.

11.

Pani / Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

12.

Administrator nie bedzie przekazywał pozyskanych danch osobowych do państw trzecich.

