ZGODA NA PRZTWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH- świetlica
Ja niżej podpisany/podpisana:
……………………………………………………………………………………………………………………….
/imię i nazwisko rodzica/opiekuna/
[ ] TAK [ ] NIE ( w wybranym miejscu postaw X)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: imię, nazwisko nr. dowodu
osobistego, nr. telefonu w związku z odbiorem/upoważnieniem mnie do odbioru ucznia
SP 44 w Gdańsku
……………………………………………………………………………………………………………..
/imię i nazwisko ucznia/
Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz że są one zgodne z prawdą. Wiem, że w
każdym momencie mam możliwość odwołania swojej zgody.

……………………………………………………….
czytelny podpis
Oświadczam, że w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) przyjmuję do wiadomości następującą informację:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie
Szkoła Podstawowa nr 44 w Gdańsku, ul. Jagiellońska 24, 80-366Gdańsk, tel.58-553-04-71
2. Kontakt do inspektora ochrony danych iodsp44@wp.pl
3. Cel przetwarzania danych osobowych: realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodne z
art.6ust.1 f RODO) – zapewnienie bezpieczeństwa ucznia.
4. Dane Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a RODO.
5. Dane Pani/Pana mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach
prowadzonego przez siebie postępowania.
6. Dane Pani/Pana będą przetwarzane przez Administratora do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody,
jednak nie dłużej niż do zakończenia roku szkolnego ……………/………………….
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Skargę w tym zakresie można wnieść w dowolnym momencie, jeżeli uważa Pani/Pan, że
powierzone dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do odbioru ucznia ze świetlicy szkolnej.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma
wpływu na jej przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,
- żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
- prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- prawo do przenoszenia danych.

……………………………………………..
Czytelny podpis

