Stanica, dnia ………………………

Do Dyrektora
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Stanicy
WNIOSEK O OBJĘCIE DZIECKA OPIEKĄ W PRZEDSZKOLU
(CZASOWE OGRANICZENIE PRACY PRZEDSZKOLA):
(na podstawie Rozp. MEiN z dn. 26 marca 2021r.)

Imię i nazwisko dziecka

Informacja o godzinach pobytu dziecka w przedszkolu (właściwe proszę zaznaczyć i uzupełnić)
Dziecko będzie przebywać w przedszkolu:

Od godziny

Do godziny

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

WARUNEK UCZESTNICTWA DZIECKA W PRZEDSZKOLU zgodnie z rozporządzeniem MEiN:

Oświadczam, że jako rodzice/opiekunowie jesteśmy zatrudnieni w podmiocie wykonującym
działalność leczniczą /lub/ realizujemy zadania publiczne w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19.*
Oświadczam, że przedłożone przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

………………………………………
/data, podpis rodzica/opiekuna/

DECYZJA DYREKTORA SZKOŁY O PRZYJĘCIU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
(CZASOWE OGRANICZENIE PRACY PRZEDSZKOLA):
Przyjęty/a

Nie przyjęty/a

do przedszkola*

Uwagi:……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………….
data

* niepotrzebne skreślić

……………….
podpis dyrektora

Informacja dla rodziców/opiekunów o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy,
iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy, adres: ul.
Gliwicka 18, 44-145 Stanica, adres e-mail: zspstanica@pilchowice.pl, tel. 32 235 6514 .
Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c, RODO oraz art. 9 ust. 2
lit. i, RODO.
Inspektorem ochrony danych
nowator@nowator.edu.pl.

w

tutejszej

jednostce

jest

Leszek

Proszowski,

adres

e-mail:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa oraz ustalony w
jednolitym rzeczowym wykazie akt.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich
sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3, jak również
prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, prawo do cofnięcia zgody. Posiada
Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy
unijnego rozporządzenia RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkuje realizację zadań
dydaktyczno-wychowawczych.
Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób
zautomatyzowany.

