Imię i nazwisko dziecka:
ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W BADANIACH
Oświadcza, iż wyrażam zgodę na badanie mojego dziecka

(imię/imiona i nazwisko dziecka)

TAK

NIE

BADANIE PEDAGOGICZNE
BADANIE PSYCHOLOGICZNE
BADANIE LOGOPEDYCZNE

w celu prawidłowej diagnozy rozwoju dziecka oraz wykorzystanie wyników badań w celu dalszej pracy z
dzieckiem w każdym roku pobytu mojego dziecka prowadzonych w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Brzegu, ul.
Zielona 23

Brzeg, dn. ___________
…………………………………………………….
Podpis ojca/prawnego opiekuna

…………………………………………………
Podpis matki/opiekuna prawnego

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy
95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/a danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Brzegu, ul. Zielona 23 jest Dyrektor

Przedszkola Publicznego nr 3 w Brzegu.
2. Jest powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie Państwo skontaktować się pod adresem e-mail: inspektor@iodbrzeg.pl
3. Administrator danych osobowych – Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 3 – przetwarza Pani/a dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1
pkt. a, b, c, e oraz art. 9 ust. 2 pkt. b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
4. Dane osobowe Pani/a dziecka przetwarzane będą w celu informacji i promocji Placówki: Przedszkola Publicznego nr 3 w Brzegu, ul.
Zielona 23 i będą udostępniane zgodnie z wyrażoną przez Panią/a zgodą w tabeli powyżej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO
5. Odbiorcami danych osobowych Pani/a dziecka będą osoby fizyczne i podmioty prawne mające dostęp do wyżej wymienionych serwisów,
portali, kronik, tablic ściennych, folderów materiałów i mediów zgodnie z wyrażoną przez Panią/a zgodą.
6. Dane osobowe Pani/a dziecka nie będą przekazane odbiorcą do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:
7. Ze względu na informacyjny i promocyjny cel udostępniania danych osobowych Pani/a dziecka nie określa się okresu przechowywania
tych danych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma żadnych konsekwencji nie podania danych osobowych;
9. Pani/a dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10. W związku z przetwarzaniem Pani/a danych osobowych przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych, do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w
tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
11. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na
przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/u prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
przetwarzani, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
12. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Brzegu
przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
13. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, będziemy
przechowywać przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla
udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Brzeg, dnia ____________

…………………………………………..

………………………………………….

Podpis ojca/opiekuna prawnego

Podpis matki/opiekuna prawnego

