………………………………………………………..
(imię i nazwisko rodzica)

Wrocław, dnia …………………………

...……………………………………………………..
(adres zamieszkania)
…………………………………………………………
………………………………………………………..
(nr kontrahenta)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że będę
bankowego o numerze:

dokonywać opłat za usługi żłobkowe z rachunku

…………………………………………………………………………………………………………………………………
Ewentualne nadpłaty,
po rozwiązaniu umowy o świadczenie usług żłobka,
proszę kierować na podany wyżej numer rachunku.
W razie zmiany numeru rachunku bankowego, zobowiązuję się do pisemnego
powiadomienia o tym fakcie Kierownika żłobka najpóźniej w terminie 7 dni od
daty dokonania zmiany.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z art. 6
ust 1 lit a Rozporządzenia 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną zamieszczoną na odwrocie
oświadczenia

……………………………………………….
( podpis rodzica)

Poniższe informacje przekazujemy w związku z
realizacją obowiązków
określonych
w art. 13 rozporządzenia 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2016 r. L
119/1).
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wrocławski Zespół Żłobków.
Kontakt: ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, e-mail zlobki@wzz.wroc.pl, tel. 718
62 46
Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym możesz się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z przysługujących praw związanych z
przetwarzaniem danych.
Z Inspektorem można kontaktować się w następujący sposób:
 listownie: ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław
 tel. 718 62 49
 e-mail: renata.karpinska@wzz.wroc.pl
Cel przetwarzania danych
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wzajemnego rozliczania
opłat za świadczenie usług żłobka, m.in. przekazywania nadpłat.
Podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody - art.
6 ust. 1 lit. a RODO).
Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili
obowiązywania
umowy o świadczenie usług żłobka lub innych przepisów – przez czas określony
w tych przepisach.
Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do:
1) żądania od administratora dostępu do dotyczących Państwa danych
osobowych,
żądania sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania tych danych,
2) wycofania zgody.
Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Rozporządzenia 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 oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

