
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  

w związku z naborem do Miejskiego Przedszkola nr 46 

przy Zespole Edukacyjnym nr 9 w Zielonej Górze 

→ Administratorem danych osobowych jest ZE nr 9, reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. 

Spawaczy 3d, 65-119 Zielona Góra, tel. 684518951/684186570.; email:sekretariat@ze9zg.edu.pl 

→ Dane osobowe zawarte w formularzu naboru oraz załącznikach (oświadczeniach) do formularza 

przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji do placówki. 

→ Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie, który wynika z przepisów prawa, jest 

niezbędne, aby dziecko mogło uczestniczyć w naborze do przedszkola. 

→ Mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania (poprawienia), 

usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Mają też Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Nasz pracownik w momencie składania formularza naboru, przedstawia Państwu pełną treść informacji o 

przetwarzaniu danych osobowych (obowiązek informacyjny). Znajduje się ona również na naszej stronie 

internetowej: www.ze9zg.edu.pl (przedszkole), w zakładce/RODO oraz w naszej siedzibie przy ulicy Rzeźniczaka 

1, na tablicy informacyjnej przy sekretariacie. 

Potwierdzam, że zapoznałam/ -em się z treścią obowiązku informacyjnego dotyczącego rekrutacji do placówki. 

 

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

                 (data)                                                                                                           (czytelny podpis) 
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