
Wnĺosek o przyjęcĺe dziecka do oddziału przedszkolnego
Publicznej SzkoĘ Podstawowej nľ 3 im. Jana Bľzechwy w Gogolinie
w Fĺlĺi w Zakrzowie w okľesie letnim tj. na mĺesiąc sĺeľpień 202l r.

Przewidywany pobyt dzięcka w przedszkolu w godzinach od

Infoľmacje o dzĺecku

Imię i nazwisko

D ata uľ o đzenia, miej sce

PESEL

Adres zamieszkania

Informacje o ľodzicach/prawnych opiekunach

Dane matki/prawnej opiekunki Dane oj cďpľawnego opiekuna

Imię i nazwisko

Adres zamięszkania

Telefon kontaktowy

Ośwĺadczenie wnioskodawcy

Zgodnie z aĺt. 13 ogólnego rozpoľządzenia o ochľonie danych osobowych z đĺia27 kwietĺia
20I 6 r' (Dz. Urz. UE L I 19 z 04'05'20 I 6) zostałem poinformow any, Że;

1) administľatorem danych osobowych kandydatów i rođzicőwlprawnych opiekunów jest

Publiczna Szkoła Podstawowa nľ 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinię, 47-320 Gogolin ul.

Kĺapkowicka 14I

2) Kontakt do inspektora danych osobowych: abi@pcok.wľocław.p1

3) dane osobowę rodzicőwlpľawnych opiekunów i kandydatów przetwarzane będą w celu

realizacji naboru, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 t. o systemie oświaty' na

podstawie Aľt. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporząďzenia o ochĺonie danych osobowych z dnia27

kwietnia 2016 r.

4) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnymzprzepisami w/w Ustawy

do



5; odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych

osobowych na podstawie przepisów prawa, Centrum Usług wspólnych, świadczące usługi

księgowe i płacowe na rzecz Administratota oraz fiľmy informatyczne współpracujące z

Administľatorem.

6) każdy rodziclprawny opiekun posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ptzetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej

zgody

7) rodziclprawny opiekun ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa

(miejscowość, data)

(czyt elny p o dp is m at ki/pľ awnej op i ekunki) (czyt elny p o dp is oj c a/pľ awnego op iekuna)



Publiczna Szkoła Podstawowa nľ 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie

Dodatkowe informacje o dziecku miesĺąc sieľpień 202l rok- Zakrzőw

Pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach od

I. Dane osobowe:

Irnię inazwisko
Data uľodzenia, miej sce

PESEL
Adres zarnieszkaĺia

II. Korrys tanie z posĺłków:

Infoľmacj e w a:Żnę zdaĺiem rodziców:

d) infoľmacje zdrowotne

e) informacje o żywieniu

Đ inne infoľmacje o dziecku

III. osoby upoważnĺone do odbioru dziecka

Lp. Imię i nazwisko Stopień pokľewieństwa

6

7

8

9

đo

Lp Rodzaj posiłku Zaznaczenię
1 Sniadanie
2. Obiad
J Podwieczorek



Łob ow iązanie ľo dzicĺíw/opiekun ów

Zobowiązuję się do

. pÍzypÍowadzania i odbierania dziecka osobiście lub pÍzez upoważnione osoby
w ustalony ch przez przedszkole godzinach,

C uiszczęnia opłaty zapoby w przedszkolu,
o przestrzeganiapostanowień statutu placówki.

oŚwĺadczenie wnioskodawcy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochľonie danych osobowych z dniaL7 kwietnia
2016 r. (Dz.Utz. UE L ll9 z04.05.2016 ) zostałem poinformowany że:

l)administratorem danych osobowych dziecka jest Publiczna Szkoła Podstawowa nľ 3 im.
JanaBrzechwy ul' Kľapkowicka I4l; 47-320 Gogolin ,

2)kontakt z IoDo w sprawach związanych z ochĺoną danych osobowych:
abi@pcok.wľoclaw.pl
3)dane osobowe ptzetwarzane będą w celu realizacji zadan dydaktycznych' wychowawczych
i opiekuńczych, zgodnie z ustawą z đnia7 wrzęśnia I99l r. o systemie oświaty, na podstawie

art.6 ust. 1 lit. c ogólnego rczporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.,

4)dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym zptzepisami w/w Ustawy,
5)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, Centľum Usług Wspólnych
świadczące usługi księgowe i płacowe fia rzecz Administratora oraz fiľmy informatyczne
współpracuj ące z Administratoľem,
6)kłŻdy tođzic posiada pľawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ogľanic zenia przetwatzarlia lub odwołania uprzednio udzielonej zgođy,
1)rođzic ma pľawo wniesienia skaľgi do organu nadzoľującego'
8)podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy pľawa.

(mieiscowość, data)

(czytelny p odpis mat ki/opi ekunki) (czy t elny p o dp is oj c a/ op i ekuna)


