
…………………………………….. …………………………………………… …………………………………. 
Imię i nazwisko adres imię dziecka 

Zgoda  

na przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem komunikacji on-line 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedszkole nr 3 w Lędzinach moich danych 

osobowych w postaci adresu e-mail ………………………………………………………. oraz numeru telefonu 

……………………………………………………………. w celu prowadzenia komunikacji on-line w zakresie informacji 

w razie wystąpienia zachorowania na COVID-19. Jestem świadomy, iż przysługuje mi prawo do 

wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

 

Lędziny, dnia…………………………………….                                                                                

 (czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego) 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 3 w Lędzinach 
(zwanym dalej MP3).  
 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem poczty 
elektronicznej sekretariat@mp3ledziny.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.  

 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia komunikacji o wystąpieniu 

zachorowania na COVID-19 w MP3 i przekazywaniu pomocnych informacji dot. COVID-19 na 

podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Następnie Pani/Pana dane będą przetwarzane 

w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów.  

 

4. Pani/Pana dane będą przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na 
podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem  
i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie.  
 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu oraz 
wygaśnięcia obowiązkowego okresu archiwizacji dokumentacji. 

 
6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. 
 

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, 
posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych spowoduje 
niemożność prowadzenia komunikacji on-line. 
 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji, w tym profilowania. 


