………………………………………………..
Imię i Nazwisko rodzica

………………………….............
Adres do korespondencji
…......................................................................

Dyrektor
…………………………………………….

nr telefonu

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego w ……………………………… na dyżur
wakacyjny
Dane osobowe kandydata i rodziców
1.

Imię/Imiona i Nazwisko kandydata

2.

Data i miejsce urodzenia kandydata
PESEL kandydata

3.

4.

W przypadku braku PESEL seria i numer
paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość

Imię/Imiona i Nazwiska rodziców
kandydata

Matki
Ojca
Kod pocztowy

5.

Adres zamieszkania rodziców
i kandydata

Miejscowość
Ulica
Numer domu/mieszkania

Adres poczty elektronicznej
i numery telefonów rodziców
kandydata – o ile je posiadają

telefon
Matki
e-mail

6.
telefon
Ojca
e-mail

Dziecko będzie przebywało w przedszkolu w godzinach: od ………… do ….……… tj, …… godzin
dziennie i będzie korzystało z ….posiłków, tj: śniadanie , obiad , podwieczorek , /wybrane
zaznaczyć /

……………………….

………………………

Podpis Ojciec dziecka

Podpis Matki dziecka

Oświadczenia wnioskodawcy:
1.

2.

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku dane są zgodne z aktualnym
stanem faktycznym.
Przyjmuję do wiadomości, iż:
a) Administratorem danych jest Przedszkole Samorządowe w ……………………
b) Z administratorem można skontaktować się w przypadku Przedszkola Samorządowego w Zagórzu
poprzez adres email: pszagorze@babice.pl, telefonicznie po numerem 32/ 623 19 95 lub pisemnie na
adres siedziby administratora;
w przypadku Przedszkola Samorządowego w Babicach poprzez adres email: psbabice@neostrada.pl,

c)

d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

telefonicznie pod numerem 32/6134 018 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych
poprzez adres email: musialmarta@poczta.onet.pl
Celem zbierania danych osobowych jest wyróżnienie dziecka, promowanie postaw
proedukacyjnych.
Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą
(Artykuł 6 ust. 1 pkt a) 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 rozporządzenia o ochronie danych)).
Dane mogą zostać udostępnione: Gminie Babice, lokalnej prasie, szkołom z terenu Gminy Babice.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
Dane osobowe będą przechowywane przez okres edukacji dziecka lub do momentu wycofania zgody
na ich przetwarzanie.
Mam prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych.
Zgoda może być przeze mnie odwołana w dowolnym momencie w całości lub w części bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka jest dobrowolne. Nie
wyrażenie zgody uniemożliwi realizację wymienionych celów w punkcie c).
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Babice, dnia……………………………….

……………………………….....................
Podpisy rodziców /prawnych opiekunów/

