ZGODA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W SPACERACH
I WYCIECZKACH POZA TEREN ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SERBACH

Wyrażamy zgodę/nie wyrażamy zgody* na udział dziecka ………………………………………………..
uczęszczającego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Serbach , w spacerach ,wycieczkach pieszych
i autobusem w obrębie miejscowości Serby i Powiatu Głogowskiego m.in., wyjazdy do kina, teatru,
domu kultury, biblioteki, muzeum, na konkursy przedmiotowe i sportowe, odwiedzenia np. siedziby
Straży Pożarnej, Policji lub innej instytucji, która zaprosiła wychowanków szkoły.
*niepotrzebne skreślić
……………………………………..
Czytelny odpis rodzica/opiekuna prawnego

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 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
(RODO), informujemy Panią/Pana, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Zespól Szkolno – Przedszkolny ul. ul. Ogrodowa
18, 67-210 Głogów
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 533-807-040., mail: iod@odoplus.pl
3. Dane osobowe dziecka będą przetwarzane w celu organizacji w obrębie miasta Głogowa
wycieczek i wyjść poza teren szkoły na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. a RODO.
4. Dane osobowe będą przechowywane do końca edukacji dziecka w ZSP Serby lub do czasu
odwołania zgody.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na
podstawie przepisów obowiązującego prawa, upoważnione przez Administratora podmioty
przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora
6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie
będzie miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu jej wycofania.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

