Aktualizacja danych do kontaktu z rodzicami
przez Sekretariat Przedszkola Nr 186 w Warszawie.
Imię i nazwisko dziecka / Grupa………………………………………………………………
Imię i nazwisko matki:…………………………………………………………………………
Imię i nazwisko ojca……………………………………………………………………………
Adres e-mail matki………………………………………. Adres e-mail ojca………...………………………………..
Nr telefonu matki………………………………………... Nr telefonu ojca…………………………………………...
Podpis ojca…………………………………

Podpis matki……………………….

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:
- przesyłania informacji drogą mailową na temat ważnych spraw organizacyjnych dotyczących funkcjonowania przedszkola;
- udzielania informacji dotyczących Państwa dziecka.
- przesyłania informacji o płatnościach
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu Nr 186 w Warszawie jest: Dyrektor
Przedszkola Nr 186, ul. Wołomińska 12/18, 03-755 Warszawa.
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Przedszkolu Nr 186 jest Pani Monika Jędruszczak mail:
iod.oswiata@dbfopraga-pn.waw.pl
3) Administrator danych osobowych – Dyrektor Przedszkola Nr 186 - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
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