
 

        Lębork, dnia ……………………. 

Zgoda 

na przetwarzanie danych osobowych osób upoważnionych 

do odbioru dziecka uczęszczającego do Przedszkola nr 9w Lęborku 

Ja niżej podpisany, legitymujący się dowodem osobistym seria………. nr …………….., wyrażam zgodę  

na przetwarzanie moich danych osobowych w celu identyfikacji osób upoważnionych przez 

rodziców/opiekunów prawnych* do odbioru dziecka uczęszczającego do Przedszkola nr 9  

w Lęborku. 

        …………………………………………………. 

         ( czytelny podpis) 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 9 z siedzibą w Lęborku 84-300, ul.Mireckiego 9, 
reprezentowane przez dyrektora Przedszkola nr 9. 

2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych, do którego osoba, której dane dotyczą, 
może wystąpid z wioskami i pytaniami dotyczącymi jej danych osobowych. Inspektor ochrony danych jest dostępny 
pod adresem email: inspektor.abi2@gmail.com lub po wcześniejszym umówieniu w siedzibie administratora 
danych. 

3. Dane osobowe, przetwarzane będą w celu realizacji zadao statutowych przedszkola tj. identyfikacji osób 
upoważnionych do odbioru dziecka uczęszczającego do przedszkola. 

4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Przedszkole nr 9 w Lęborku stanowią w szczególności:  

 ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), 

 art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
                        (tzw. RODO). 
5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. 
6. Dane osobowe aktywnie przetwarzane będą nie dłużej niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji celu 

przetwarzania jednak nie dłużej niż do ukooczenia przez dziecko przedszkola lub do dnia cofnięcia zgody, chyba  
że dłuższy okres przetwarzania danych wynika z przepisów szczególnych.  

7. Dane uzyskano od rodziców/opiekunów prawnych dziecka uczęszczającego do Przedszkola nr 9 w Lęborku. 
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz ich poprawienia  

lub uzupełnienia. 
9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora. 
10. Osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo w każdym momencie 

cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania oraz 
usunięcia danych. Cofnięcie zgody lub złożenie któregokolwiek żądania wymienionego wyżej  nie wpływa  
na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody lub złożeniem żądania. Cofniecie 
zgody lub złożenie żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania 
będzie skutkowad wygaśnięciem upoważnienia do odbierania dziecka z przedszkola. 

11. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony 
danych osobowych w przypadku zastrzeżeo co do sposobu i celu przetwarzania jej danych osobowych.  

12. Podanie Administratorowi, danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji uprawnienia 
wynikającego z udzielonego przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka upoważnienia. 

 
Zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych 
 
 

…………………………………………………. 
          ( czytelny podpis) 

mailto:inspektor.abi2@gmail.com

