KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
NA DYŻUR WAKACYJNY
W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO
W KAWNICACH
( sierpień 2020 r.)
Proszę o przyjęcie ………………………………..….… ur. …………………. w ………………………
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

DATA URODZENIA

MIEJSCE URODZENIA

PESEL ………………………………………. do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej
im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach na okres od dnia ………..……… do dnia ……………………
Oddział przedszkolny pracuje w godzinach 6.30 - 16.30
Deklarowane godziny pobytu: od godz. ………….. do godz.…………
W trakcie pobytu w oddziale przedszkolnym dziecko może zjeść śniadanie, obiad
i podwieczorek. Ilość spożywanych posiłków jest uzależniona od czasu pobytu dziecka
w przedszkolu.
Imiona i nazwiska rodziców
…………………………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania
…………………………………………………………………………………………………………….
Kontakt (numer telefonu):
1. Matka …………………………………..….. Ojciec ……………………………………………
2. Inna osoba …………………………………………………. (obok numeru telefonu proszę wpisać imię i nazwisko)
ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:
- terminowego uiszczenia opłat związanych z pobytem dziecka w przedszkolu (do 10 sierpnia 2020 r.),
- przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą, zgłoszoną
nauczycielowi (zgoda rodziców na druku u nauczyciela),
- przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka.
Uzasadnienie wniosku:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie w celach związanych z pobytem w przedszkolu naszego dziecka
przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. St. Wyspiańskiego w Kawnicach – zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

……………………………
DATA

………….………………
PODPIS PODZICA

Potwierdzenie z zakładu pracy świadczenia pracy przez rodzica
Miejsce pracy matki
Miejsce pracy ojca

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Szkole jest Pan Kamil Strajch z którym mogą się Państwo
skontaktować pod adresem e-mail: kamilso@tlen.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego Rozporządzenia
RODO o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych m.in. w Ustawie
– Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, Ustawie o systemie
oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) oraz Ustawie z dnia 15 kwietnia
2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz.U. 2017, poz.2159) w celu realizacji
statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce. W przypadku
wizerunku dziecka przetwarzanie odbywa się na zasadzie zgody wyrażonej przez
rodzica/opiekuna prawnego tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO.
4. Państwa Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich
otrzymywania na podstawie przepisów prawa tj. System Informacji Oświatowych.
5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom świadczącym na rzecz
przedszkola usługi informatyczne, obsługę księgową i kadrową. Państwa dane osobowe mogą
być przekazane odpowiednim organom publicznym.
6. Państwa dane osobowe oraz dane dzieci, będą przechowywane przez okresy zakreślone
w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie
zgody przetwarzanie odbywa się do momentu jej wycofania.
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe na
mocy w/w przepisów Prawa Oświatowego.

………………………………….……………………………….
(Data i podpis rodziców/opiekunów prawnych)

