Zgłoszenie dziecka do odbycia obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego
w Gminnym Przedszkolu w Połomi
w roku szkolnym 2019/2020

I. Imię i nazwisko dziecka:.......................................................................................
PESEL: …………………………………………………………………………………….

Data i miejsce urodzenia dziecka: ........................................................................
Adres miejsca zamieszkania: …………………………………………………………

II. Dane rodziców/opiekunów dziecka:
Imię i nazwisko matki/opiekunki
Adres miejsca zamieszkania
(jeżeli jest inny niż adres dziecka)
Adres poczty elektronicznej
Numery telefonów kontaktowych

Imię i nazwisko ojca/opiekuna
Adres miejsca zamieszkania
(jeżeli jest inny niż adres dziecka)
Adres poczty elektronicznej
Numery telefonów kontaktowych

III. Deklarowany pobyt dziecka w placówce:

od ................... do .....................

*Gminne Przedszkole w Połomi jest czynne w godzinach od 6.30 do 15.30

IV. Inne istotne informacje o dziecku mające na celu zapewnienie dziecku
podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod
opiekuńczo - wychowawczych (stan zdrowia, stosowana dieta, rozwój
psychofizyczny) :
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Dokumenty
dołączone
do
deklaracji
(orzeczenie,
psychologiczno-pedagogicznej, zalecenia lekarskie, itp.) :
tak 

poradni

……………………………………………………………………………………………….
(Rodzaj załącznika)

nie 

opinia

V. Zgłoszenie i oświadczenie:
1. Zgłaszam do odbycia obowiązkowego rocznego wychowania przedszkolnego
córkę/syna……………………………………………………………………………...
(Imię i nazwisko dziecka)

w Gminnym Przedszkolu w Połomi, w roku szkolnym 2019/2020.
2. Oświadczam, że:
a) wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe,
b) niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych
w zgłoszeniu.

Połomia, dnia ..................................

...........................................................
(Czytelny podpis rodzica/opiekuna)

VI. Klauzula Informacyjna.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
informujemy, iż:
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomi;
adres: ul. Szkolna 21, 44-323 Połomia.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, w osobie Pana Jerzego Mazura, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych na adres poczty elektronicznej:
iod@mszana.ug.gov.pl., bądź pisemnie na adres siedziby Administratora.
Dane osobowe zawarte we wniosku przetwarzane są dla celów związanych z rekrutacją do przedszkola zgodnie z
ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz.996 z późn. zm.)
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo:
a. dostępu do treści swoich danych osobowych,
b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c. usunięcia swoich danych osobowych,
d. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e. przenoszenia swoich danych osobowych,
f.
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest wymogiem niezbędnym do realizacji celu dla którego są zbierane.
W związku z przetwarzaniem, dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami
danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
Dane osobowe przetwarzane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połomi przechowywane będą przez okres
niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Połomia, dnia ..................................

...........................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

VII. Przyjęcie zgłoszenia przez Dyrektora Przedszkola

...........................................................
(Podpis dyrektora przedszkola)

