
 

Oświadczam,  

że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora 

danych tj. Przedszkole nr 7 Sióstr Serafitek ul. Grzegórzecka 40, 31-531 Kraków w celu 

zawarcia umowy z Przedszkolem (imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, adres 

zamieszkania, miejsce pracy, numer telefonu, adres e-mail,) oraz umieszczenia danych – 

numer telefonu, adres e-mail, w Dzienniku Zajęć Przedszkola (konieczność kontaktu 

Nauczyciela z Rodzicami) oraz mojego dziecka  

 

…………………………………………………………………………………… 
/ imię i nazwisko dziecka/ 

 

Oświadczam, że mam świadomość, iż podanie danych jest dobrowolne, oraz że zgoda 

może być cofnięta w każdym czasie. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, 

w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu 

do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.  

 

 
Podpis Matki 

 

 
Podpis Ojca 

 
  

 
 

 

 
Kraków dnia…………………………………….. 

 

  



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 7 Sióstr Serafitek z 
siedzibą w Krakowie, ul. Grzegórzecka 40; 
 

2) Inspektorem ochrony danych w Przedszkolu nr 7 Sióstr Serafitek jest s. Izabela Pierzchała. 
Kontakt do inspektora to adres e-mail: izabela.pierzchala.iod@interia.pl; 
 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych do organizacji pracy i 
funkcjonowania placówki na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i c RODO oraz przepisów prawa; 
 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby wyznaczone przez Administratora 
Danych Osobowych, czyli Dyrektora Przedszkola; 
 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: do czasu zakończenia współpracy 
(uczęszczania dziecka do Przedszkola); 
 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 
Zgodę, na pisemny wniosek, można wycofać u administratora danych osobowych, czyli 
w Przedszkolu; 
 

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy 
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana lub dziecka narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r; 
 

8) Pani/Pana dane oraz dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również 
w formie profilowania.  
 

 

 


