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Formularz zgłoszenia na warsztaty edukacyjne pod nazwą „Przygody Kropelki Wody” dla 

Przedszkoli Samorządowych i Punktów Przedszkolnych z miasta Białystok i gminy Wasilków  

 

Pełna nazwa i numer Przedszkola Samorządowego/ Punktu Przedszkolnego: 

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

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

Miejscowość: …………………………………………………………… Kod pocztowy: …………………….……. 

Ulica: ……………………………………………………………………………...................... Nr ……….……………. 

Telefon stacjonarny/ komórkowy: ………………………………………………… 

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Strona www: …………………………………………………………………………………………… 

NIP: ………………………………………….  

Zgłoszone grupy (max. 3): 
1. ……………………………………….. 
2. ……………………………………….. 
3. ……………………………………….. 
 
Dyrektor Jednostki Oświatowej  
 
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Osoba do kontaktów/ koordynator :……………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………........................................... 

Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………................................... 

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z postanowieniami Regulaminu warsztatów edukacyjnych pn. 

„Przygody Kropelki Wody” dla Przedszkoli Samorządowych z miasta Białystok i gminy Wasilków i 

akceptuję jego postanowienia w całości. 

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

(data i podpis Dyrektora Jednostki Oświatowej)               (pieczęć Jednostki Oświatowej) 
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z art. 7 w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 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 (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1 ze zm., dalej: RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, przez Wodociągi Białostockie Sp. z 

o.o. w celu dokonania zgłoszenia udziału przedszkola samorządowego w warsztatach edukacyjnych 

pod nazwą „Przygody Kropelki Wody” z terenu miasta Białystok i gminy Wasilków, jak również w 

celach kontaktowych. Jestem świadoma/y, że zgoda może zostać odwołana w każdym czasie poprzez 

poinformowanie Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.   

                  

Realizując obowiązek Administratora danych wynikający z treści art. 13 RODO, informuję, że: 

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest spółka Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. 

z siedzibą ul. Młynowa 52/1, 15-404 Białystok wpisana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII 

Wydział Gospodarczy KRS Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem. 0000024985 („Administrator”). 

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w 

sprawach ochrony danych osobowych przez e-mail iod@wobi.pl.lub pisemnie na adres naszej 

siedziby, wskazany w pkt 1. 

3. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgody wyrażonej przez 

Panią/Pana w formularzu zgłoszeniowym, w celu dokonania powyższego zgłoszenia oraz w 

celach kontaktowych z Organizatorem. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy 

Administratora, członkowie organów Administratora, podmioty uprawnione do 

otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty, z którymi 

administrator zawarł umowy powierzenia. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca okresu prowadzenia warsztatów 

edukacyjnych pn. „Przygody Kropelki Wody” roku szkolnym 2018/2019, który jest określony 

w Regulaminie.  

6. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania ich 

sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych – o ile zostaną spełnione przesłanki wymienione w 

treści przepisów RODO, a także jeśli przepisy odrębne nie wyłączają możliwości skorzystania z 

wymienionych praw. 

7. Może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zgłoszenia udziału 

przedszkola oraz kontaktu z Organizatorem.  
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10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim lub 

organizacji międzynarodowej. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną oraz rozumiem jej treść. 

 

 

 

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

(data i podpis Dyrektora Jednostki Oświatowej oraz osoby do kontaktu – jeśli wskazano) 

 


