
FORMULARz - PRżETWARżANIE DANVCH O§O8Y UPOWłI*IONEJ Do ooBlonu DzlEcKA/DzlEcl zE §zKoty

W żwiązku z upoważnienlem mnle prtez:

1) .....,,,,.........,.,
(imię i nozwisko osoby upowolniojąceJ - rodzic/opiekun Nownyl

2) ,.,.,,,.....,,.,. .

(imię l 0ozwisko osoby upowo|nOJ7cej - rodzic/oplekun prówny)
do obioru dziecka/cżieci;

1)

(imię i nolwisko d2iecko)

("m]ę l nozvlisko daieckq)

Ze s 
11,

i ]rmię lnaz*ijti' lmlę l nażwisko osoby upoważnionej j data oraz podpls osoby UpowaznloneJ
; do odbloru dziecka/dziecl do odbićrl drlprk.tdrń.l

' _ wyrażam z8odę
: nle wvrażam zpodv

; ". wyrażam z8odę

99,o!!9r9_dzĘ!§lgi§Ł

nie wyrażam zrodv
_ wyrazam żgodę

' _ nie wyrażam ź8o!|y
_, w.yrazam z8odę
_ n|e wvrazam żĘodv

| _ Wyrazam z8odę_l
] - nle wYrażam z8ody ] ]

ńa prżetwarzanie ńoich d3nych 
"r"o*r.n r*.s"koły

Moja tozsamość będ2ie każdorazowo potwlerdzana z dokumentem tożsamosc],

lednocz€Śnie potwaerdzam, ze z8odnle z .aplsami an. 13 ust 1 oraz ust. 2 Ro.porzadzsnia Parlamentu Europejskiego l RadY {UE) żoi'l671 i
dnia 27 kwiel.ia 201,6 r, w sprawie ochlony c§ób fiz},czńych w Zwiążkl z pnelwaĘaniem danvch osobo§rych iwsprawie 5gobod^€gc
pr2eprywu takich danych oraz uchylenia dyrektyv/y 95/46/'WE {dalej jakoI Rożponądzen,e 20161679) Zostaiem poInformoWany, że:1) adm;nistratoreń molch danych osobo\yych je§t sżkola PodslaV/ow. nr 3 lm orla 8iaie8oz 5iedzibą w gieruniu{43"155,,u] VYę8Jowa

11(dalej jako: Sżkota/Administrator);
2) Adminj§trator wYznaczvl in5Pektora o.hrony danych. z którym mogĘ slę kontaktowac we w§:yst<i.h 5prawach rwiązany.h żpnetwananiem moich danych o5obow/ch pod adresem e-mail. iod@8mainvest.pl lUb pruesyla]ąc korespondencję na adres

Administratorc ż dopi§kiem,,loo'' ;

3) moJe dane osobowe będą pruetwaąane VJ cel! odbioru Ww clziecRa/dżiec| ze sżkoty, na podslaWle an 6 ust 1 lj1, a Roapolżądze,]la
2016/679, cżyłi w opirciu o moją zgo5ę;

4) odbiorcami moich danvch osobowYch moBą byc or8any lub podmloty, dziafa]ące w oparclu o pow5lechnle cbowlązujące prlepisi-p.awe
Moje dane osobowe mo8ą żostać pow|erzone podmiotom w§pierającym bieżącą dzialalnośa, z kiórym Administrator z5wailuBo.łv
porvjerzenla F,nelwarrania ddnYch, ltodnle a ań 28 Rozporzad!enla 20i6/679;

5l mo]e dane osobowe bqdą prretwarzane nie dłUże] niz do końca roku kalendalZowe8o, w Kó{Ym ws, dz|ecko/dżleci z;Nonazwo/v
uczęsaczanle do 5zkoty lub w którym aostal lreallżowanv cęl przetwarz3nia danych, okr€ślonv w ol1, 3

6) posiadań:

- prawo doslępu do molch danych oso)clvych, !8odnle ! art i5 rczporząłzen Ę 2016/619
- plawo do §prostoVr'ania moich d6n\.ch olobowy.h, Zgodnie a an. 16 Rozpor]ądzenia 2016/'679.
- prawo ządania oc Admlnistratora o8ranlczelia przetwarzanla danych osobowych, l8odnle an, :8 lolpoąądre.l; 20i6l679.

Jednakże ż /astrzeieniem pru ypadków, o ktorych mowa w an, 18 ust, 2 Ro.por:ądl enia 2.a76/679.
- prawo do usunlęcir ł)oich danvch osobowych_ lgodnie z an, t7 Rotporządze nta żQr6/679

prawo do plżenosi€n|a danych o5o5owych, ztcdnle ? sn, 20 RoapoĘądzenia 2016/679, o lię bĘd!l€ |c :ecl.|aatje to!,,r,,.
Pr'wo cl6 cofrllĘca a8odY w dowolnym momencie b€z wpływu na Z8odaość z praw€ft pneM3?3n|a. k-lcregc jała.:a.a ra
pod§taWie ż8odY crzed ]e} coinięcl€m. cofnięcie rgodY jest fowao!fiacane 2 brąliem mażllwc5ai cdclc-! Ww_ ]l]?ar;,/d:Jea] żpraedszkcla:

, prawo do wnleslenla skar8i do ortanu nadzorcre8o - Preżera Urzędd ochrony Danyc1 osobołvat. leleii !żnań. ae óEn.
przetwanan€ są w spo§ób nlel8ociny z obowiążu]ącym praWem tv Zakre5ie ocl]ronY danYci;7j nie pravsi9gure mi priwo §prlecilvu, v/obe( przetwanania dańycn osobowYch, i uwagi ne fakt ze )ocslał/a ol3wną orzeM*;liaf]a rc|ał

canych osobow,/ch jest aft. 5 usl. 1 ]it, a Rozporządz€n la 20i6/679;
8) podanle moich danvch osńowYc!r; !v5k3aónYch w formularlu upowa]nlenla

odblolu ww. dlleckai'd?i3cl ze 5zxoiy;
jE§t cobrowolne, i€dnakze rl9ibĘone co unci;,!Vle.,a n

9) mo]e oane o5obow€ nte bĘdą wYkorżystańe co LJecVrj], ktora oplefe 5lę wylącżnie na żautomatyzcs.anym plz€Marzenlu iv i\]mprlfllowanlu,


