
 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady ( UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 e. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku          

z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) , publ . Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu : 

realizacji procesu rekrutacji w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Pieszycach. 

 
 

…............................................................ 

                                                                                                                                (data i podpis ) 

 

Pieszyce, 24 luty 2020 r. 

KLAUZULA   INFORMACYJNA 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), zwane 

dalej RODO, informuję Pana/Panią , że : 

 

Administratorem Pana/Pani danych jest :       Przedszkole Publiczne nr 2 

                     ul. Bielawska 1 

                                                                                                   58-250 Pieszyce 

Administrator powołał Inspektora Ochrony                            

Danych oraz udostępnia jego dane                             

kontaktowe  :                                                            ppatrycja@onet.pl / 74 300 37 66 
 

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu :             Spełnienie obowiązku edukacyjnego 

 

Podstawą do przetwarzania Pana/Pani                    realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 

danych osobowych jest :                                         14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ( Dz. U. 2018 poz. 996) 

 

Informacja o przekazywaniu danych                       Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom 

do innych podmiotów :                                            niewymienionym w przepisach prawa. 

 

Okres przechowywania danych :                            Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres nauczania    

                                                                                 oraz 5 lat po zakończeniu procesy edukacji 

 

Ma Pan/Pani prawo do : 

 

dostępu do swoich danych oraz możliwości sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, 

przenoszenia danych 

cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, 

wniesienia skargi do organy nadzorczego 

 

Podane przez Pana/Panią dane są :             wymogiem ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 

                                                                     ( Dz. U. 2018 poz. 996  ) oraz pobrane dobrowolnie. 

                                                                    Brak podanych danych skutkuje nie wywiązaniem się 

                                                                    do wymogów ustawy. 

 

Pana/Pani Dane :                                         nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji 

                                                                     ani profilowaniu 

Kategorie przetwarzanych danych :            imię, nazwisko, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, 

                                                                    nr telefonu, imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych, pesel 

 

Źródło pochodzenia danych :                      Rodzice/opiekunowie prawni, Księga Ewidencji Uczniów 

mailto:ppatrycja@onet.pl

