
                                                                                                                                                                                            Łazy dnia,................................................
…............................................................................... …..........
Nazwisko, imię rodzica/prawnego opiekuna

……….………..……………………………………………….
Telefon kontaktowy rodzica/prawnego opiekuna

Wykaz osób upoważnionych do odbioru dziecka z placówki

…………………………………………………………              
                     Nazwisko i imię dziecka                                  

Nazwisko imię osoby upoważnionej Stopień pokrewieństwa Nr dowodu tożsamości Nr kontaktowy

Informuję, że wymienione osoby wyraziły zgodę na przekazanie w określonym wyżej celu swoich danych osobowych.

……………..………..……………………………………
podpisy rodziców/opiekunów prawnych

INFORMACJA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RORO) informuję Panią/Pana, że:

 administratorem danych jest Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana brzechwy w Łazach ul. Topolowa 9
 z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail  biuro@eduabi.eu
 celem przetwarzania danych jest możliwość realizacji zadań wynikających ze Statutu placówki;
 podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 
 przysługuje  Pani/Panu prawo do  cofnięcia  zgody w dowolnym momencie,  jednak bez  uszczerbku dla  przetwarzania,  którego  dokonano przed

cofnięciem zgody;
 podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencjami niepodania danych jest brak możliwości bezpiecznego odbioru dziecka z placówki;
 dane będą przechowywane przez okres edukacji u administratora danych;
 przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania;
 może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie danych narusza Pani/Pana prawa lub RODO.

MATKA/OPIEKUN PRAWNY   OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY   

    .................................................               .................................................    
          Nazwisko i Imię oraz podpis                                                                                                                        Nazwisko i Imię oraz podpis          

                                      

                                                              



………………………………………………….                                Łazy dnia, …............................
               Imię i nazwisko

………………………………………………….
                      adres

ZGODA

Wyrażam/nie wyrażam* zgody na pomiar temperatury ciała mojego dziecka, 

…………………………………………………………………………………………………………
…………

nazwisko dziecka

każdorazowo  przy  wejściu  dziecka  do  przedszkola  oraz  jeśli  zaistnieje  taka  konieczność,
w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

* niepotrzebne skreślić

                 ....................................................    
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art.  13 ust.  1 i  2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:
 administratorem podanych przez Panią/Pana danych jest  Publiczne  Przedszkole nr 1, 42-450

Łazy,  ul. Topolowa 9, tel.517752002, e-mail: pp1_lazy@wp.pl,
 dane przetwarzane będą w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w placówce w czasie

epidemii Koronawirusa odpowiedniej opieki,
 przetwarzanie danych odbywać się  będzie na podstawie  art.  9  ust.  2  lit.  a)  RODO tj.  na

podstawie zgody, 
 wyrażanie zgody jest dobrowolne i nie ma konsekwencji jej niewyrażenia,
 dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom,
 dane  przechowywane  będą  przez  okres  2  lat,  następujących  po  roku,  w  którym  ustanie

epidemia Koronawirusa, 
 w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie

decyzji ani profilowanie,
 przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla

przetwarzania,  którego  dokonano  przed  cofnięciem zgody,  prawo do  żądania  dostępu  do
danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,  usunięcia,  a także prawo do
wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony Danych  Osobowych,  gdyby przetwarzanie
danych naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO,

 we  wszystkich  sprawach  dot.  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  realizacji
przysługujących  praw  związanych  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  można
kontaktować  się  z  wyznaczonym  inspektorem  ochrony  danych  przez  e-mail:
biuro@eduabi.pl


