
Upowa:Łm§omie

r{n ndhirrnr rlzienłrn ze świetliey szkolnej upswaeiern/y na§tępująoe o§oby:

Bie.rz*my na siebie pebą odpowiedgialność pr*wną za bezpioezeńsnv,o odebranego dziecka od mornentrr

jego odbioru przez wskazaną powyż*j, upowaźnioną przez nas CI§Ńę.

§nf*rxraejff @ pruet§v*gzaniw danyeh o§obswyeh dtra rodaiców
i opiekumów dzieei w eekre§ie zapewnienin opieic§ świetiicowej

Zgodaie x art. 13 Rorpuządzenia Parlamenfu Europejskiego i Rady fi.IE) 2016/679 z dnia ż7 kwiętnia 2016r,
w spł"awie oehrony osób fizyemy"eh w nryiązk-a E Frx§flrya§uafiiem danycŁ osob*rłrych i łł sprawie swobcd*eg*
przepływu takich danych oraz ucĘlenia dyrektywy 95l4ó/§VE t4.5.2a16 L ll9/38 Dziennik Unędaął Unii
Eur ap ej s kźej P! informujg źe:

1. Adaninisfiatorsm Pan#i danych osobowych jest Ęrrektor §zkoh/ Fodstarvowej ffi l l
irn. F{enryka Jordana z siedzibą w Przemyślu, tel:16ó7836i§, ę-mail;spll@um"przemysl.pl

ż- Kontakt z inspektorem Oclrrorry Daaych możliwy jest poti nulnsfęnt tei. 5iilą3 799 lub atifiese{B

e-nnail: iodedukacja@um.przemystr.pl
3. Dano osobowe Pandi Ędą preet$rarzane na podstawie art. ó uŃ. 1 lit. a i c ogólnego roeporądzenia jlw

o ochronię dałych w celu zapewnienia apieki świetlicowej i beryiaczeństwa dziecka.
4. Administrator denyeh nie będeie przekazywać Pan#i danych funym podmiotom,
5. §ane Fana/i będą praechCIwywane n& cua§ zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz

[nstrukcją organizacji w zakresie działania składnĘ akt obowiązujących w §zkole Podstawowej nr 11

im. F{e*ryka Jordana w Przenryślu"
6. §edaocześnie infcnn*jemy, że ma Parli obowiązek podania niezbędnych danych osobowych.
7. Przysfuguje Panrr/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
§. Pcsiada Far#i prawo do: ądania od *drnilristatora dostępu do danyeh osobowych, prawo do ich

§prosts"rł,ariią przenoszenia da*ych, *granic.ecnia płzetwarzaaia ! pr*rvc da cofuĘia ug+dy c ile rrie są
§ec przstwarzal}e Ra podstawie przepisów prawa.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakźe niepodanie danych w zakręsie w}Tnagefiyrn
preez administratora będeie skutkować brakiem rnozliwości odbioru dziecka ze świetlicy przez
wskazalrs osoby.

Lp. Imię i naewiskc seria i numer
dowodu osobistego

Nrtelofonu WyEtłunąą€ods ną
przet§rarzanie moich danych osobowych

przez §ukołę Fadst*wową nr 11
§m§§enryk* "§ordąma w Frtemy6iu

w zak,esie realizacji opieki świetlieowej
i bezpieczelrstwa dziecka.
{dua ł_pqdgis osobv uuraw&iCIg§ei_llgŁ adbtpt,u
daeękg}
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miejsccwość, dn, podpis matki/prawnej opiekunki podpis ojc#prawnego opiekuna


