
Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dziecka 

w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 

My/Ja* niżej podpisani rodzice/prawni opiekunowie wyrażamy zgodę na 

przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych naszego dziecka: 

 

Imię i Nazwisko dziecka: .............................................................................. 

 

Nr PESEL: .................................................................................................... 

 

oraz naszych danych, jako jego opiekunów w zakresie działalności  

 

Centrum Edukacji Twórczej Małgorzata Rudkowska z siedzibą przy  

ul. Gruszkowa 3, 80-180 Kowale  

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 

lutego 2002 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne i niepubliczne 

przedszkola, szkoły i placówki oświatowe dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaju tej dokumentacji (Dz.U.  

z 2002r. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.) administratorem ww. danych osobowych jest: 

 

Centrum Edukacji Twórczej Małgorzata Rudkowska z siedzibą przy ul. 

Gruszkowa 3, 80-180 Kowale  

 

Dane osobowe obejmować będą następujące informacje: 

1. Dotyczące dziecka:  

imię/imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, adres 

zamieszkania oraz adres zameldowania (jeśli jest inny), deklaracja 

 uczęszczania na zajęcia religii/etyki, żywienie (diety) 

2. Dotyczące rodziców/prawnych opiekunów dziecka: 

imiona i nazwiska, adres zamieszkania i zameldowania, numery 

telefonów kontaktowych, adres e-mail (za zgodą rodziców/prawnych 

opiekunów dziecka), numer PESEL, numer dowodu osobistego. 

 

Czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów dziecka: 

1. 

............................................................ 

2. 

............................................................ 
*właściwe zakreślić 



Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 

marketingowych (DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – MAILING) 

 

My/Ja* niżej podpisani rodzice/prawni opiekunowie wyrażamy zgodę na 

przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych naszego dziecka: 

 

Imię i Nazwisko dziecka: .............................................................................. 

Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich ww. danych osobowych, w celu 

prowadzenia marketingu bezpośredniego lub Kontaktu w sprawach 

przedszkola/szkoły za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Centrum 

Edukacji Twórczej Małgorzata Rudkowska z siedzibą przy ul. Gruszkowa 

3, 80-180 Kowale zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219). 

 

 

Czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów dziecka: 

1. 

............................................................ 

2. 

............................................................ 

 

*właściwe zakreślić 

 


