
ZGODA NA WYKORZYSTANIE ADRESU E-MAIL  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu poczty elektronicznej 

przez Zespół Edukacyjny nr 9 w Zielonej Górze, zwany dalej „Administratorem” w celu 

korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną: 

 Informacje przekazywane przez sekretariat -  żywienia dziecka ( tak/nie) 

 Kontakt z wychowawcą     (tak/nie) 

  Administratorem moich danych osobowych jest Zespół Edukacyjnego nr 9 w Zielonej 

Górze, ul. Spawaczy 3d, nr tel.68 451 89 51, adres e-mail: sekretariat@ze9zg.edu.pl 

reprezentowany przez Dyrektora.  

 Jednocześnie mam świadomość, że: 

1. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych – RODO. 

2. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych, prawo ich 

sprostowania lub usunięcia oraz prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 

RODO. Ponadto przysługuje mi prawo ograniczenia przetwarzania w przypadkach 

określonych w art. 18 RODO. 

3. Mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Niewyrażenie zgody lub jej wycofanie nie wiąże się z żadnymi negatywnymi 

konsekwencjami. 

4. Dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) lub lit f) RODO, zatem prawo 

do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. 

5. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię 

Europejską) lub organizacji międzynarodowej. 

6. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań 

związanych żywieniem i edukacją  w Zespole Edukacyjnym nr 9 w Zielonej Górze, nie 

dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko uczęszcza do zespołu. 

7. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi, zgodnie z art. 77 RODO do organu 

nadzorczego. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu przepływu 

informacji dotyczących żywienia dziecka oraz kontaktu z wychowawcą. 

9. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 

w formie profilowania, a o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że 

żadne decyzje nie zapadają automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili.    

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 880 100 339, adres e-mail: inspektor-

ng@cuw.zielona-gora.pl  

Należy pamiętać, iż powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do kontaktu w sprawach 

związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie 

posiada i nie udziela informacji dotyczących pozostałej działalności szkoły. 

 

………………………………………………………. 

(data, podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

 


