Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola nr 3 w Chojnicach
na dyżur wakacyjny
w terminie od ………………………… do …………………………
Proszę o przyjęcie ........................................................................................................................
ur. ...............................................w …………………………………………………………….
Nr pesel dziecka…………………………………………………………………………………
do Przedszkola od godz....................do godz. …………... na ............. godzin(y) dziennie i
trzy posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek).
Nazwa przedszkola do jakiego dziecko uczęszcza …………………………………………… .
Płatność za posiłki należy uregulować z góry na wskazany nr konta w Banku PKO BP
94 1020 1491 0000 4402 0098 0938, wskazać należy imię i nazwisko dziecka.
Adres zamieszkania dziecka, rodziców lub opiekunów:
.......................................................................................................................................................
(miejscowość, ulica, numer domu)

Dane rodziców/opiekunów dziecka
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów

…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………….……………………………………………………..
Adres zamieszkania dziecka, rodziców lub opiekunów:
………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Numer telefon do natychmiastowego kontaktu:
__________________________________________
Numer tel. matka …………………………….. ojciec………………………

Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie
dziecka w przedszkolu ( stan zdrowia / uczulenia / ewentualne potrzeby specjalne, diety
itp.)
…………………………………………………………………………………………………
…………………...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Informacje dotyczące uiszczenia opłaty za pobyt dziecka na dyżurze wakacyjnym.
Zobowiązujemy się do poniesienia pełnych kosztów pobytu dziecka na dyżurze wakacyjnym
oraz terminowego ich uiszczenia/ zgodnie z wysokościami i terminami obowiązującymi
w przedszkolu dyżurnym, do którego zgłosiliśmy dziecko/

Chojnice, dnia ...........................

…………………………
podpis matki

………………………………….
podpis ojca

.............................................................
Nazwisko i imię matki /opiekunki dziecka
..................................................................................
Nazwisko i imię ojca /opiekuna dziecka

Oświadczenie

Do odbioru z przedszkola dziecka........................................................................................
upoważniam/y następujące osoby:
1
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
imię i nazwisko

miejsce zamieszkania

nr dowodu osobistego

nr telefonu

2
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
imię i nazwisko

miejsce zamieszkania

nr dowodu osobistego

nr telefonu

3
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
imię i nazwisko

miejsce zamieszkania

nr dowodu osobistego

nr telefonu

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego
dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez
nas osobę
.
Chojnice, dnia..............

…………………………
podpis matki

……………………………………
podpis ojca

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
1. Administratorem, Pani/Pana oraz Państwa dzieci, danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny
nr 3, ul. Dworcowa 6, 89-600 Chojnice, tel. 52 397 49 66;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 jest możliwy pod
adresem e-mail trojkachojnice@poczta.onet.pl, z dopiskiem w tytule RODO”, a także pod adresem
wskazanym w pkt. 1. Należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach
związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie
posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji o
ofercie szkoły, statusie zgłoszenia, punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji;
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6, ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie
danych w celu prowadzenia rekrutacji do szkoły, realizacji obowiązku szkolnego na podstawie Ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
4. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z którego
wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz
dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w
którym uczęszcza do szkoły, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach
postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole, przez okres roku, chyba że na
rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie
nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem;.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na
podstawie przepisów prawa.
6. Administrator danych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;
7. Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych
dziecka(kandydata), żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest
równoznaczne
z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia
przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
8. W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1lit. e) lub f)
RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze
względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1
lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO;
9. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani do profilowania, a których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że
żadne decyzje dotyczące przyjęcia do szkoły nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych
profili kandydatów;
10. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza
przepisy dot. ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax. 22 531 03
01, www.uodo.gov.pl),
11. Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe,
jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkoły lub umożliwiającym
korzystanie z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie poszczególnych kryteriów naboru, co wynika w
szczególności z przepisów wskazanych w pkt 3, co oznacza, że podanie danych zawartych we wniosku
jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do szkoły, natomiast podanie (w tym dołączenie
stosownych dokumentów) danych potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów
pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów.

Data

Czytelny podpis rodzica

……………………………..

…………………………………

