
 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego dziecka – 

dzieci* w celu przeprowadzenia naboru do klasy pierwszej/przedszkola w Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym - Zimin 3 ; Krerowo 63 – 006 ,  wynikającej z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. prawo 

oświatowe. 

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie 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, dalej  zwanym RODO , ustawy z dnia 10 maja  2018 r. o ochronie danych 

osobowych, ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. prawo oświatowe. 

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor  Zespołu Szkolno - Przedszkonego z siedzibą w  

Zimin 3 ; Krerowo 63 – 006 . Mogą się z nim Państwo skontaktować za pośrednictwem poczty 

elektronicznej wysyłając wiadomość na adres : sekretariat@spzimin.pl  . 

Odbiorcami podanych danych osobowych mogą być podmioty wynikające z ustawy prawo 

oświatowe. Ponadto w przypadkach awaryjnych , jeśli będzie to niezbędne w celach usunięcia awarii, 

wgląd do systemu w którym przetwarzane są Państwa dane może mieć przedstawiciel podmiotu z 

którymi  Zespół podpisał porozumienie o świadczeniu pomocy serwisowej. 

Podane  dane osobowe będą przechowywane  do czasu zakończenia powadzonego naboru. 

Jednocześnie potwierdzam ,że zostałem poinformowany , iż : 

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu przeprowadzenia naboru. 

2. Posiadam prawo dostępu do podanych danych oraz otrzymania ich kopii. 

3. Posiadam prawo do sprostowania (poprawiania ) podanych danych. 

4. Posiadam prawo do ograniczenia przetwarzania danych , przy czym przepisy odrębne mogą 

wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.   

5. Posiadam prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO. 

6. Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią RODO. 

7. Inspektorem Ochrony Danych w szkole Maciej Witczak adres e-mail  maciewitczak@wp.pl 

                                           

                                                                                                                  

……………………………………………………………. 

*niepotrzebne skreślić 
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