
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Ja, niżej podpisana/ny* wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w podanym niżej zakresie: 

- adres @: ……………………………………………………………………………………………………. 

- nr telefonu kontaktowego: ………………………………………………………………………… 

przez Bistro Muzyków przy ul. Starzyńskiego 3-4 w Szczecinie w celu obsługi płatności 

za wyżywienie szkolne. 

 

 

 Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie 

przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: bistromuzykow@gmail.com spod adresu, 

którego zgoda dotyczy. 

 

 

 

 

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

data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

mailto:bistromuzykow@gmail.com


KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

I. Ja ……………………………………….……….………..…….………. (imię i nazwisko), stosownie 

do art. 7 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), dalej „RODO”, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych przez „Bistro Muzyków” ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin, NIP 9552212408 

II. Zostałam poinformowana / zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność            

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

III. W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, zostałam 

poinformowana / zostałem poinformowany, stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 RODO, że:   

1) Administratorem moich danych osobowych jest  Bistro Muzyków, przy ul. Starzyńskiego 3-4, 

70-506 Szczecin, NIP 9552212408 

2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych tel. 510 852 511,  

email: bistromuzykow@gmail.com 

3) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego   

rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji funkcji usługowo-gastronomicznych. 

4) Dane osobowe przechowywane będą przez okresy określone w przepisach prawa. 

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione do przetwarzania danych 

osobowych w tym zakresie. 

6) Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora, dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania, uzupełnienia,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7) Administrator nie będzie profilował zbieranych danych osobowych. 

8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych. 

9) Podanie danych osobowych jest wymogiem do świadczenia usług. 

 

…………………..            ………………………….  

Miejscowość i data             Podpis rodzica/opiekuna 

 


