WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
w ZESPOEL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W WYSOKIEJ na okres przerwy wakacyjnej w miesiącu
SIERPNIU 2019 roku
Wypełniony wniosek należy złożyć w placówce
w terminie 13 maja 2019 r. – 24 maja 2019 r. w godzinach pracy sekretariatu przedszkola
DANE OSOBOWE KANDYDATA
PESEL
(w przypadku braku PESEL seria i numer
paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość)

Obywatelstwo

Imię

Miejsce urodzenia

Nazwisko

Data urodzenia

ADRES ZAMIESZKANIA KANDYDATA
Miejscowość

Ulica

Nr domu/ nr mieszkania

Kod pocztowy

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU
Informacje o stanie zdrowia
dziecka
Dodatkowe informacje
o dziecku
DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Opiekun (właściwe zakreślić)

Rodzic

Opiekun prawny

Imię

Nie udzieli
informacji

Nie żyje

Nieznany

Rodzic mieszka za
granicą

Nie żyje

Nieznany

Rodzic mieszka za
granicą

Drugie imię

Nazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Miejscowość

Ulica

Nr domu/ nr mieszkania

Kod pocztowy

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Telefon dom/komórka
Adres e-mail
DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Opiekun (właściwe zakreślić)

Rodzic

Opiekun prawny

Imię

Nie udzieli
informacji
Drugie imię

Nazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Miejscowość

Ulica

Nr domu/ nr mieszkania
DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Kod pocztowy

Telefon dom/komórka
Adres e-mail
Deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu
W terminach 01-02.08.2019

………….. godzin dziennie , tzn. od godz. ………….. do godz. …………..

05-09.08.2019

12-16.08.2019

Zgłaszam chęć korzystania przez dziecko – na ustalonych
w przedszkolu zasadach - z następujących posiłków (proszę podkreślić wybrane)

………………………………………………
Podpis matki lub opiekunki prawnej

19-23.08.2019
śniadanie

26-30.08.2019
obiad

podwieczorek

………………………………………
Podpis ojca lub opiekuna prawnego

KLAUZULA INFORMACYJNA
rekrutacja na okres przerwy wakacyjnej w 2019 roku
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
informujemy, iż:
Dane osobowe zawarte we wniosku przetwarzane będą w celu przyjęcia do przedszkola na okres przerwy wakacyjnej
w 2019 roku na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) , a
w przypadku osób przyjętych w celach niezbędnych dla procesu kształcenia, który zezwala na przetwarzanie danych
osobowych, gdy jest to niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Art. 27 ust. 2 pkt 2 tej
ustawy stanowi także podstawę przetwarzania danych o stanie zdrowia, jeżeli zezwala na to przepis szczególny innej
ustawy.
Dane przetwarzane będą także w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6, ust. 1 lit.
e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
Podstawą zbierania i przetwarzania przedmiotowych danych osobowych jest art. 131 oraz art. 150 ust. 1 i 2 ustawy
Prawo oświatowe, zgodnie z którym, wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej zawiera:
1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię
i numeru paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2) imiona, nazwiska i adres zamieszkania rodziców kandydata;
3) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata;
4) informacje dotyczące spełniania kryteriów wymienionych w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe oraz
kryteriów określanych przez organ prowadzący zgodnie z art. 131 ust. 4-6 ustawy Prawo oświatowe.
Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Państwa dzieci jest Przedszkole Samorządowe w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Wysokiej, ul. Chabrowa 99, 52-200 Wrocław
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wysokiej powołany został Inspektor Ochrony Danych: Anna Olszewska, z
którym kontakt możliwy jest poprzez adres email: iodwysoka@bipwysoka.pl
Dane osobowe przetwarzane są w systemie informatycznym przez uprawniony podmiot obsługi informatycznej na
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Dane osobowe przekazywane są także Gminie Kobierzyce,
reprezentowanej przez Wójta Gminy Kobierzyce, z siedzibą w Kobierzycach, Al. Pałacowa 1, e-mail: info@ugk.pl, która
wyznaczyła Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: IOD@ugk.pl. Dane będą
przetwarzane celem realizacji ustawowych obowiązków Gminy, tj. art. 31 ust. 10 oraz ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia
2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.), a następnie archiwizowane na podstawie: przepisów
prawa, w tym rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instytucji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bezterminowo w
oparciu o załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
•
•
•
•
•
•
•

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust.
1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a);
dostępu do danych, w tym informacji o przetwarzaniu danych osobowych: jakie dane są przetwarzane,
w jakim celu, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania
danych lub o kryteriach ustalania tego okresu;
sprostowania, zmiany, uaktualnienia danych, uzyskania kopii danych;
żądania usunięcia danych;
żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych
osobowych;
prawo wniesienia sprzeciwu;
wniesienia skargi do organu nadzoru gdy uzna, iż przetwarzanie danych dotyczących tej osoby narusza
obowiązujące przepisy .

………………………………………………
Podpis matki lub opiekunki prawnej

….……………..……………………………….
Podpis ojca lub opiekuna prawnego

