
Białystok, dnia ……………………… 

 

Zgoda na udostępnienie danych 

 

Jako opiekun prawny małoletniej/ego córki/syna* wyrażam zgodę 

na udostępnienie danych osobowych mojego dziecka  

 

……………………………………………………………………………………..……………. 

(imię, nazwisko dziecka) 

 

oraz mojego adresu e-mail …………………………………………… (e-mail rodzica) 

przez Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Białymstoku w celu wyrobienia Karty 

STOPEREK niezbędnej do ewidencji czasu pobytu dziecka w placówce. 

 

Jednocześnie niniejszym oświadczeniem wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych mojego dziecka oraz powierzenie ich przez Administratora Danych 

Osobowych, Podmiotowi Przetwarzającemu. Dane dziecka są niezbędne 

do prowadzenia szczegółowej ewidencji pobytu dziecka w placówce i zapewnienia 

prawidłowego funkcjonowania systemu STOPEREK.PL. 

 

Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, 

zaś administrator danych przed wyrażeniem niniejszej umowy przekazał mi 

informacje, o których mowa w art. 13 i RODO, w tym informację o możliwości 

cofnięcia wyrażonej zgody. 

 

 

 

 

 ……………………….………… 

 

(podpis rodzica/opiekuna) 

 

*odpowiednie podkreślić 

 

 

 

  



Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych od osoby, której dane 

dotyczą 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) 

informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka jest Przedszkole 

Samorządowe Nr 5 w Białymstoku zwane dalej Administratorem; Administrator 

prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 

2. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka jest 

STOPEREK.PL   

3. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych e-mail: inspektor@kancelaria-

explico.pl 

4. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka będą przetwarzane w celu korzystania 

z panelu rodzica STOPEREK.PL   

5. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka nie podlegają profilowaniu; 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne 

do ewidencji czasu pobytu dziecka w placówce. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do 

ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości korzystania platformy przedszkolnej STOPEREK.PL 

7. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka będą przechowywane w okresie 

przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych 

dziecka oraz ich poprawiania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, a także prawo do przenoszenia 

danych.  Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 

Zapoznałem się z treścią  

 

……………………………………………………. 

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


