
 
 
 

OŚWIADCZENIE I KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

W związku z zawarciem umowy o świadczenie usług dydaktyczno-opiekuńczo-

wychowawczych z FDS Michał Krempa ul. Krakowska 1, 39-300 Mielec (Administrator) 

OŚWIADCZAM, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych 

osobowych dziecka w tym danych dotyczących zdrowia i orzeczeń medycznych w zakresie 

niezbędnym do: 

a) realizacji umowy o świadczenie usług dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych oraz 

wypełniania przez Administratora obowiązków prawnych związanych z tą umową, jak 

obowiązki rejestracyjne, obowiązki podatkowe, uzyskanie dofinansowania dla dziecka z 

instytucji publicznych, 

b) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze (jak przekazywanie danych do uprawnionych organów władzy publicznej), 

c) gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony moich żywotnych interesów.  

 

OŚWIADCZAM, iż zapoznałem się z poniższymi informacjami: 

1) Administratorem moich danych osobowych jest, FDS Michał Krempa, przy  

ul. Krakowska 1, 

2)  39-300 Mielec, numer NIP: 817-102-71-97 

3) dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), 

4) celem przetwarzania moich danych osobowych jest realizacja umowy o świadczenie usług 

dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych, 

5) podstawą prawną przetwarzania danych jest moja zgoda ale również inne podstawy 

przewidziane przez prawo, przepisy art. 6 ust. 1 pkt a, b, c RODO, w zakresie danych 

medycznych art. 9 ust. 2 RODO. 

6) moje dane osobowe będą przekazywane tylko podmiotom upoważnionych przez 

Administratora w zakresie określonym z pkt 3) na podstawie pisemnego upoważnienia, jak 

również mogą być przekazywane jeżeli obowiązek taki będzie ciążył na Administratorze z 

mocy przepisów prawnych, 

7) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do całkowitego zakończenia celu 

w jakim zostały zgromadzone, 

8) mam prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania do Administratora, a także do przenoszenia danych, 

9) zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta, 

10) mam prawo do wniesienia skargi do uprawnionego podmiotu w zakresie przetwarzania moich 

danych osobowych, 

11) podanie prawidłowych danych osobowych w niezbędnym zakresie jest warunkiem 

prawidłowej realizacji umowy, 

12) u Administratora nie dochodzi do automatycznego zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

w zakresie przetwarzania danych osobowych. 

 

 

_________________________________ 

[podpis rodzica] 


