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Imię i nazwisko dziecka 

 
 

Oświadczenie 
 
 
 

............................................................................................................................................................................................... 

                                      Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego 
 

Wyrażam zgodę na przesyłanie „Zestawień rozliczeń za posiłki spożywane w placówce mojego dziecka”  
 
 
za pomocą poczty elektronicznej na mój adres e-mail: …………………………………………………………………………… 
 
 
 
oraz komunikowanie się w sprawie posiłków pod moim numerem telefonu: ………………………………………………… 
 
 

 
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak wyrażenia zgody uniemożliwi przesyłanie rozliczeń w formie elektronicznej. 
 
 
                                                                       

                                         ……………………………………………………..…………………………………………………………………………………. 
                                                                                        Data,  Podpis rodzica, opiekuna prawnego 

 

 
Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Nr 52 w Warszawie, ul. Koncertowa 8,  
02-787 Warszawa, reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola; 

2. Administrator wyznaczył do kontaktu Inspektora ochrony danych, adres e-mail: 
ursynow.oswiata.iod1@edu.um.warszawa.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, (RODO) wyłącznie w celu: 

• kontaktu w sprawie rozliczeń za posiłki spożywane przez dziecko w przedszkolu 
4. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem umownym, niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości 

przesyłania tych informacji przy użyciu poczty elektronicznej; 
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora danych 

oraz podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa (np.: organy wymiaru 
sprawiedliwości); 

6. Pani/Pana dane osobowe (Imię, Nazwisko, adres e-mailowy i nr telefonu) będą przechowywane przez cały okres 
pobytu dziecka w przedszkolu, ale nie dłużej niż miesiąc od zakończenia roku szkolnego, w którym dziecko skończyło 
edukację w placówce. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu; 

8. Ma Pani/Pan  prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO); 
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