Imię i nazwisko rodzica/opiekuna

Gdynia, dnia…………………………..

..………………………………………………….
Adres:.…………………………………………
Telefon kontaktowy:……………………

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA

Ja, niżej podpisana/y …................................................................................................................
(imię i nazwisko Rodzica/ Prawnego opiekuna dziecka)

legitymująca/y się dowodem osobistym seria ……......... nr …......................................................
wyrażam zgodę i upoważniam do odbioru mojego dziecka w roku szkolnym 2020/2021

…............................................................................................................................,
(imię i nazwisko dziecka)

uczęszczającego na zajęcia do pracowni Pani/Pana

…………………………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko nauczyciela/ nazwa pracowni )

Następujące osoby:

1. …........................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

legitymującej/go się dowodem osobistym seria …............ nr ….................................................

2. ….............................................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

legitymującej/go się dowodem osobistym seria ….............. nr …...............................................
3. ….............................................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

legitymującej/go się dowodem osobistym seria …............... nr …..............................................

….....................................................
Podpis rodzica/opiekuna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, nr dowodu osobistego), w celu
identyfikacji mojej osoby podczas odbierania ……………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

z zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury w Gdyni.

……………………………………………………………………
(podpis upoważnionego)

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W MŁODZIEŻOWYM DOMU
KULTURY W GDYNI
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jak i danych małoletnich podopiecznych jest
Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Gdyni przy ul. Grabowo 2, zwany dalej Administratorem;
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jak i danych małoletnich
podopiecznych,

2.

Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Luiza Bukowska;
e-mail: edu.iod@gdynia.pl

3.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych

oraz małoletnich podopiecznych są upoważnieni

pracownicy administratora oraz podmioty, którym należy udostępnić dane w celu wykonania
obowiązku prawnego.
4.

Pani/Pana dane osobowe jak i dane małoletnich podopiecznych przetwarzane będą wyłącznie w celu
dla którego są zbierane i nie będą udostępniane innym odbiorcom bez uzyskania stosownej zgody,

5.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jak i danych małoletnich podopiecznych są
przepisy prawa i uzyskana zgoda na przetwarzanie,

6.

Posiada Pani/Pan prawo:
−

dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

−

prawo ich sprostowania,

−

prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

6. ADO informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
7. Pani/Pana dane osobowe jak i dane małoletnich podopiecznych nie podlegają zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
8.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z instrukcją kancelaryjną.

