
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY ODBIERAJĄCEJ DZIECKO 
(RODO) 

 
Ja niżej podpisana/-y______________________________________ (imię i nazwisko) oświadczam, że 

przyjmuję do wiadomości, iż: 
1. Administratorem moich danych osobowych jest Miejskie Przedszkole Publiczne nr 10 „Słoneczna 

Kraina”                z siedzibą: Os. 60-lecia 8, 83-200 Starogard Gdański, e-mail: 
sekretariat@mpp10.starogard.pl, tel: 58-562-85-72. 

2. Celem przetwarzania moich danych osobowych jest: możliwość odbierania dziecka/dzieci w 
zastępstwie za rodziców/ opiekunów  prawnych. 

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: zgoda na przetwarzanie moich danych 
osobowych                  w powyżej określonym celu. 

4. Odbiorcą moich danych osobowych będą: osoby działające z upoważnienia administratora danych 
osobowych. 

5. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w 
pkt.2, dochodzenia związanych z nimi roszczeń oraz przez okres przechowywania zgodny z 
instrukcją kancelaryjną Przedszkola. 

6. Posiadam prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo 
do przenoszenia danych. 

7. Posiadam prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest 
równoznaczna               z brakiem możliwości realizacji powyżej określonego celu (czyli brak 
możliwości odbierania dziecka w zastępstwie za rodziców/ opiekunów prawnych). 

9. Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania. 

 
 
Starogard Gd.,____________________                                                                 
__________________________________ 

(podpis) 
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