
………………………………………………      Izbicko dn. ……………………… 
Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

 

 

Oświadczam, że zostałam/em zapoznana/y z zasadami odpłatności za przedszkole (dostępne 

na stronie internetowej przedszkola: www.pizbicko.pl) za moje dziecko 

…………………………………………………… i zobowiązuję się do ich bezwzględnego przestrzegania. 

 

……….…………………………………… 

                         Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

Informacja zgodna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. 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), zwanego dalej Rozporządzeniem: 

1. Administratorem danych jest Przedszkole im. Leśnych Duszków w Izbicku z siedzibą w Izbicku, ul. 15 Grudnia 32, 47-180 
Izbicko. 

2. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres email sekretariat@pizbicko.pl , telefonicznie pod numerem 
77 402 63 05, lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez telefon komórkowy 668 620 696. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane, w związku z realizacją przepisów związanych z finansowaniem zadań oświatowych – 
odpłatnością za korzystanie z wychowania przedszkolnego. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze (Artykuł 6 ust. 1 pkt c), 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)). 

6. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom realizującym usługi na rzecz Administratora, w tym prawne, IT. Dane mogą 
również zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt prowadzonym przez 

Administratora. 
9. Mam prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
10. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych. 
12. Nie podanie danych utrudni realizacje celów określonych w punkcie 4. 
13. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 

……………………………………………………………………. 
                                              Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

http://www.pizbicko.pl/
mailto:sekretariat@pizbicko.pl

