
 

   

   
 

1 Rozporządzenie 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. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby upoważnionej do odbioru dziecka 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj: imienia, nazwiska, serii oraz 

numeru dowodu osobistego  przez Zespół Edukacyjny nr 9 w Zielonej Górze. 

Celem przetwarzania danych jest identyfikacja mojej osoby w związku z odbiorem dziecka.  
 
 
 
………………………………………………………..                                   ……………………………………………………… 
                               (data)         (czytelny podpis) 

 

Kto przetwarza dane 
osobowe Państwa dziecka? 

Administratorem danych osobowych jest Zespół Edukacyjny nr 9 w Zielonej Górze, reprezentowany 
przez Dyrektora 
Ul: Spawaczy 3d, 65- 119 Zielona Góra  

tel.: 68 4518951/68 4186570, adres e-mail: sekretariat@ze9zg.edu.pl 

Z kim mogą się Państwo 
skontaktować? 

W sprawach ochrony swoich danych osobowych mogą się Państwo skontaktować 
z inspektorem ochrony danych:  

→ e-mail: inspektor-ng@cuw.zielona-gora.pl 

→ telefon: 880 100 339  

→ pisemnie na nasz adres, wskazany powyżej.  
 
Inspektor nie udziela jednak informacji dotyczących innej działalności przedszkola. 

W jakim celu chcemy uzyskać 
dane osobowe? 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu identyfikacji Państwa osoby, upoważnionej do 
odbioru dziecka. 

Jaka jest podstawa prawna 
przetwarzania danych? 

Przetwarzamy dane osobowe Państwa dziecka na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody  
(art. 9 ust. 2 lit. a RODO1). 

Jakie mają Państwo prawa? Mają Państwo następujące prawa: 

→ prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

→ prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

→ prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

→ prawo do przenoszenia danych osobowych; 

→ prawo do usunięcia danych osobowych; 

→ prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

→ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres:  
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

Komu przekazujemy dane 
osobowe Państwa dziecka? 

W określonych sytuacjach dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom upoważnionym do ich 
otrzymywania na podstawie odpowiednich przepisów prawa.  

Jaki będzie czas 
przetwarzania danych? 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres ważności upoważnienia do odbioru dziecka z 
przedszkola i przechowywane przez czas wynikający z przepisów prawa. 

Czy muszą Państwo podać 
dane osobowe? 

Podanie danych osobowych Państwa dziecka jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu 
zidentyfikowania Państwa jako osoby upoważnionej przez rodziców do odbioru dziecka z placówki. 

Czy jakieś decyzje zapadają 
automatycznie? 

W procesie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje nie zapadają automatycznie oraz nie są 
budowane żadne profile. 

Czy dane będą przekazane 
poza Polskę? 

Nie przekazujemy danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej, ani Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. 


