
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

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

w zakresie : imię, nazwisko, data urodzenia, pesel, adres zamieszkania, stan zdrowia przez                           

„Wesołe Misie S.C.” przez okres uczęszczania mojego dziecka do                           

Przedszkola Niepublicznego „Wesołe Misie” w Otwocku.                                                                                       

Dane osobowe przetwarzane będą w celach: rekrutacji dzieci do placówki, ewidencji dzieci, 

prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności dydaktyczno - wychowawczo – 

opiekuńczej, w celach sprawozdawczych.                                                                                                                         

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dziecka odbiorcą tych danych 

będzie: Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Misie” , organy nadzoru, podmioty zewnętrzne, 

którym administrator danych osobowych przekazuje dane w związku z organizacją pracy 

przedszkola, podmioty współpracujące z przedszkolem w zakresie edukacji, opieki i 

wychowania.  

Dane osobowe  będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

W związku z przetwarzaniem  danych osobowych Pani/Pana dziecka  przysługuje Pani/Panu 

prawo dostępu do treści  danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich 

przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia 

w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. 

Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej 

przedszkola wobec Pani/Pana dziecka 

 
                                      

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

                                                                                                                data i podpis 



 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko,pesel, 

adres zamieszkania, numer i seria dowodu osobistego, numer telefonu, adres meilowy przez 

„Wesołe Misie S.C.” przez okres uczęszczania mojego dziecka do                                     

Przedszkola Niepublicznego „Wesołe Misie” w Otwocku. 

Podane przez Panią/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i na podstawie 

umowy zawartej o opiekę nad dzieckiem .  

W związku z przetwarzaniem danych osobowych  odbiorcą Pani/Pana danych będzie: 

Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Misie” , organy nadzoru, podmioty zewnętrzne, którym 

administrator danych osobowych przekazuje dane w związku z organizacją pracy 

przedszkola, podmioty współpracujące z przedszkolem w zakresie edukacji, opieki i 

wychowania Pani/Pana dziecka.  

Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo 

dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich 

przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia 

w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 

 

 
 
                                             

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

                                                                                                                data i podpis 

 



 


