Nowy Targ,
Targ dnia…………..…

ZGODA
na upoważnienie do przyprowadzania i odbierania dziecka
oraz na przetwarzanie danych osobowych

Ja niżej podpisany ___________________________________ ((imię, nazwisko)
legitymujący się dowodem osobistym serii i numer ________________________
_______________________________,
tel. kontaktowy:____________________________
_____________________ wyrażam zgodę na upoważnienie mnie
do
przyprowadzania
i
odbierania
z
przedszkola
dziecka:
________________________________ ((imię, nazwisko dziecka).

_____________________
(podpis)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Artur Kułakowski prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą "ART
"ART-CONNECT"
CONNECT" Artur Kułakowski, ul. Augustyna Suskiego
10/21, 34-400
400 Nowy Targ, numer NIP 7352295179, numer REGON 120219470, moich
danych osobowych
obowych wskazanych w niniejszym dokumencie.
Przyjmuję
ję do wiadomości, że ppodanie
odanie w/w danych osobowych jest konieczne dla
przyprowadzania i odbierania dziecka, zaś podstawą ich przetwarzania jest udzielona
zgoda. Niepodanie danych uniemożliwi przyprowadzanie i odbieranie dziecka. Zgodę na
przetwarzanie danych mogę wycofać w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.
_____________________
(podpis)
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 (RODO) przyjmuję/
przyjmuję/-emy
emy do wiadomości,
wiadomości że:
 administratorem danych osobowych jest Artur Kułakowski prowadzący działalność
działal
gospodarczą pod firmą "ART
"ART-CONNECT"
CONNECT" Artur Kułakowski, ul. Augustyna Suskiego
10/21, 34-400
400 Nowy Targ, numer NIP 7352295179, numer REGON 120219470
120219470,
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 odnośnie danych przekazywanych w związku z rekrutacją, będą one przetwarzane w
celu przeprowadzenia rekrutacji, a podstawą ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1
lit. a) oraz art. 9 ust. 1 lit. a) RODO). Dane osobowe przetwarzane będą również w celu
realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) i art. 9 ust. 1 lit. a) RODO, a dane
osobowe w postaci wizerunku – w celach informacyjnych i promocyjnych na podstawie
zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), z kolei dane dotyczące fluoryzacji – w celu jej
przeprowadzenia na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO)
 odbiorcą danych będą podmioty:
- świadczące usługi na rzecz administratora, w tym podmiot organizujący zajęcia
dodatkowe, firma księgowa, firma informatyczna,
- organy publiczne w przypadkach określonych przepisami prawa.
 podanie danych osobowych, za wyjątkiem danych osobowych w postaci wizerunku,
jest konieczne dla realizacji Umowy i ich niepodanie uniemożliwi jej realizację.
Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne i w przypadku ich
niepodania (niewyrażenia zgody lub jej cofnięcia) nie będą one przetwarzane.
 dane osobowe, będą przechowywane przez okres najdłużej 10 lat licząc od dnia
zakończenia/wygaśnięcia Umowy, natomiast dane w postaci wizerunku, dane
dotyczące rekrutacji i dane dotyczące fluoryzacji– najdalej do czasu cofnięcia zgody na
ich przetwarzanie,
 opiekunowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
_____________________
(podpis)
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