ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 23 i 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2014r , poz.1182 ze
zm) potwierdzam, że dane osobowe zostały podane dobrowolnie oraz że wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych, a także danych osobowych dziecka podanych w formularzach w celu zapewnienia
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mielcu,
ul.Jagiellończyka 13/2, 39-300 Mielec
Dane kontaktowe do Administratora Danych Osobowych:
e-mail: sekretariat@szczesliwedziecko.mielec.pl, tel.: 501 721 839
Administrator danych przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
imię i nazwisko dziecka,
rok urodzenia i PESEL dziecka,
imię i nazwisko rodzica lub opiekuna,
adres e-mail rodzica lub opiekuna
numer telefonu rodzica lub opiekuna,
adres zamieszkania lub pobytu rodziców,
nr i seria dowodu osobistego rodzica lub opiekuna
Informacje o stanie zdrowia dziecka w szczególności:
- przeciwwskazania żywieniowe lub zdrowotne (np. uczulenia),
- informacje o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: nie dłuższy niż wymagany przepisami
Dane osobowe przetwarzane będą w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych
polegającego na świadczeniu usług edukacji szkolnej i zapewnieniu bezpieczeństwa dziecka na podstawie
art. 23 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od dnia 25.05.2018 r. także
na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) 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).
Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, a od 25.05.2018 r. prawo do uzyskania kopii danych i przenoszenia danych. Może
Pani/Pan zgłosić sprzeciw w dogodny dla siebie sposób, a w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres:
sekretariat@szczesliwedziecko.mielec.pl lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość
lub listownie na adres siedziby Administratora danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie albo innego organu nadzorczego posiadającego
kompetencję do rozpoznania skargi w dacie jej wniesienia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od
dnia 25.05.2018 r. także przepisy 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). Podanie przez Panią/Pana danych nie jest wymogiem ustawowym, ani umownym, ani warunkiem
zawarcia umowy.
Nie jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania. Niepodanie danych uniemożliwi Administratorowi
świadczenie usług i kontakt z Panią/Panem.

……………….……….
Miejscowość i data

…………………….…………………….
Podpis rodziców lub opiekunów prawnych
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