
                                                                                               Garwolin dnia  ……………….… 
(miejscowość, data)

Pan/Pani
 ……………………………

Oświadczenie 
Wyrażam zgodę (nie wyrażam zgody)∗ na objęcie mojego dziecka

………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)

pomocą  psychologiczno-pedagogiczną  prowadzoną  przez   Publiczne  Przedszkole  Nr  8 
‘Plastuś’  w  Garwolinie  w  roku   szkolonym  ………….w  formie  zajęć 
……………………………………..…. w okresie od ………….……. do ……..……….. roku
                                                                        

……………………………………..
                                                                                                     (data i podpis rodzica/opiekuna)
Niepotrzebne skreślić∗

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz.Urz..UE  
L 119 Z 04.05.2016 -RODO, informuję ,IŻ:

1. Administratorem Pani (a) danych jest Przedszkole Nr 8 ‘Plastuś’ w Garwolinie ul. ŻOŁNIERZY II Armii  
Wojska Polskiego 30 , które przetwarza Pani (a) dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

2. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Przedszkola tel. 25 6823540
3. Pani (a) dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu realizacji statutowych realizacji zadań placówki  

oświatowej na podstawie Art.6 ust1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z  
dnia 27 kwietnia2016 r oraz na podstawie Art.9 lit.  g ogólnego rozporządzenia p ochronie danych  
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Odbiorcami Pani/ Panu danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych  
osobowych na podstawie przepisów prawa

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane  będą w czasie  określonym przepisami  prawa zgodnie  z  
instrukcją kancelaryjną 

6. Posiada Pan/Pani  prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych,  prawo do ich  
sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  
przetwarzania, prawo do przeno0oszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie∗

7. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem na podstawie Art.47 ust.1 pkt  

7 ustawy Prawo oświatowe / DZ.U Z 2020 POZ 910/ w zw. Z przepisami rozporządzenia MEN  z dnia 25  
sierpnia  2017  r.  w   sprawie  sposobu  prowadzenia  przez  publiczne  przedszkola  ,szkoły  i  placówki  
dokumentacji  przebiegu  nauczania,  działalności  wychowawczej  i  opiekuńczej  oraz  rodzajów  tej  
dokumentacji.

9. Podane  przez  Panią  /Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państw  trzecich/organizacji  
międzynarodowych.

10. Podane  przez  Pana/Pani  dane  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  i  nie  będą  
profilowane.

 Niepotrzebne skreślić∗




