Wniosek o pľryjęcie dziecka do oddziału pľzedszkolnego
Publicznej SzkoĘ Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie
w okresie letnim tj. na miesiąc lipiec 202l r.

Pľzewidywany pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach od

do

.

lnfoľmacje o dzĺecku
Imię i nazwisko
D ata ur odzenia, miej sce

PESEL
Adres zamieszkania
Infoľmacje o ľodzĺcach/prawnych opĺekunach
Dane matki/prawnej opiekunki

Dane

oj

cďpľawnęgo opiekuna

Imię i nazwisko

Adres zamieszkaria
Teleťon kontaktowy

Oświadczeniewnioskodawcy
Zgođniez art. L3 ogólnego rozporządzenia o ochĺonie danych osobowych z dnia 27 kwiętnia
20 1 6 r.

(Dz.

U

tz. UE

L

1

19

z

04.0

5

.20

1

6) zostałem poinformow any, że:

1) administratorem danych osobowych kandydatów

i

rodziców/pľawnych opiekunów jest

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie, 47-320 Gogolin ul.
Kĺapkowicka Í4I
2) Kontakt do inspektoľa danych osobowych: abi@pcok.wľocław.pl

3) dane osobowe rodzicówlprawnych opiekunów
realizacji naboru, zgodnie

z

Ustawą

z

ďnia

i

kandydatów pľzetwaÍzane będą w celu

7 vĺrześniaI99I r. o

systemie oświaty, na

podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochľonie danych osobowych z đnia27

kwietnia 2016 r.
4) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnymzprzepisami w/w Ustawy

5;

odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty upľawnione do uzyskania danych

osobowych na podstawie przepisów prawa' Centľum Usług Wspólnych świadczące usługi

księgowe

i

płacowe na Ízecz administľatora, fi.my infoľmatyczne współpľacujące z

Ądministratorem

6) kďŻdy rođzíclprawnyopiekun posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich
spľostowania, usunięcia lub ogľaniczenia przetwatzania lub odwołania uprzednio udzielonej
zgođy
7) rodziclprawny opiekun ma pľawo wniesienia skaľgi do oľganu nadzorczego
8)

podanie danych osobowych jest obowiązkowe zewzględu na przepisy pľawa

(miejscowość, data)

(czytelny podpis matki/prawnej opiekunki)

(czytelny podpis

oj

cďpľ awnego opiekuna)

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 ĺm. Jana Brzechwy w Gogolinĺe
Dodatkowe ĺnfoľmacje o dziecku miesiąc lĺpiec 2021rok

Pobý dziecka

w przedszkolu w godzinach od ...

do

[. Dane osobowe:
Imię i nazwisko

Datawodzenia, miejsce

PESEL
Adres zarĺieszkania

II. Korzystanie z posĺłków:

Rodzaj posiłku
Sniadanie
Obiad
Podwieczorek

Lp.
1

2
J

Zaznaczenie

Informacj e wuŻne zdaniem rodziców:

a)

infoľmacje zdrowotne

b)

infoľmacje o żywieniu

c)

inne informacje o dziecku

III. osoby upoważnione do odbĺoľu dziecka
Lp.
1

2
Ą

J

4.
5

Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

Zob ow iązanie ľodziców/opiekunów

Zobowiązuję się do:

.

przypľowadzania

.
o

i

odbierania dziecka osobiŚcie lub przez upoważnione osoby

w ustalonych przez pľzedszkole godzinach'
uiszczenia opłaty zapobyt w pľzedszkolu,

przestrzeganiapostanowień statutu placówki.

Oświadczenĺewnioskodawcy
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporząďzenia o ochľonie danyeh osobowych z đnia27kwietnia
2016 r. (Dz.Urz. UE L II9 z04.05.2016 ) zostałem poinformowany Że:
l)administratorem danych osobowych ďziecka jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im.
JaĺaBľzechwy ul. Krapkowioka I4l; 47-320 Gogolin
2)kontakt z IoDo w sprawach związaĺych z ochĺoną danych osobowych:
abi@pcok.wľoclaw.pl
3)dane osobowe przetwarzane będą w celu realĺzacji zaďan dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, zgodnie z ustawą z đnia7vľześrua1991 r. o systemie oświaty,na podstawie
art.6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochľonie danych osobowych z đnia27 kwiętnia
2016 r.,
4)dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym zprzepísarrti w/w Ustawy
5)odbioľcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa' Centľum Usług Wspólnych
świadczące usługi księgowe i płacowe na rzecz Administratora oraz fiľmy informatyczne
współpracuj ące z Ađministratorem.
6)kuŻdy rodzic posiada prawo do dostępu do danych osobowych' ich sprostowania, usunięcia
lub ogľanic zenia przetwatzania lub odwołania upľzednio udzielonej zgo dy,
7)roďzic ma prawo wniesienia skaľgi do organu nadzorującego,
8)podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na pĺzepisy prawa.

(miejscowość, data)

(czytelny po dp is matki/op iekunki)

(czyt e lny p

o dp

is

oj c

ď

op

i

ekuna)

