FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
"CHATKA PUCHATKA" W RADOMIERZYCACH
I. DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA
1. Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………..……………………………………..
2. Data i miejsce urodzenia …………………........…………………………………………………………………
3. Adres
zamieszkania.......................................................................................................
(miejscowość, nr domu, kod pocztowy, gmina)

............................................................................................................................
(miejscowość, nr domu, kod pocztowy, gmina)

II. DANE KONTAKTOWE RODZICÓW
MATKA

OJCIEC

imię

imię

nazwisko

nazwisko

adres
zamieszkania

adres
zamieszkania

telefon
kontaktowy
e-mail

telefon
kontaktowy
e-mail

Klauzula informacyjna dla rodzica/opiekuna prawnego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) - dalej: RODO”, informuję, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Wspierania
Inicjatyw Lokalnych Probus z siedzibą w Radomierzycach 7, 59-900 Zgorzelec,
będącą organem prowadzącym Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka”
z siedzibą w Radomierzycach 7.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

Pani/Pana dane osobowe, a także dane osobowe dziecka, przetwarzane
będą w celu zapisania dziecka do przedszkola oraz zawarcia umowy
dydaktycznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz 6 ust. 1 lit. b RODO.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym
Administrator powierzy przetwarzanie danych, w oparciu o zawarte umowy, a
także inne osoby, niebędące pracownikami Administratora, na podstawie
upoważnienia do przetwarzania danych nadanego przez Administratora, jeżeli
dostęp do danych będzie niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im
zadań. Dane mogą być także udostępnione podmiotom publicznym,
uprawnionym do dostępu do tych danych na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, jednak podmioty te nie będą odbiorcami danych w świetle art.
4 pkt 9 RODO.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji
umowy dydaktycznej, a po tym okresie do celów archiwalnych i statystycznych.
W przypadku odstąpienia przez Panią/Pana od podpisania umowy dydaktycznej,
Pani/Pana dane zostaną usunięte.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w przypadku
podpisania umowy dydaktycznej, jest niezbędne w celach uczęszczania dziecka
do przedszkola.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (do czasu
zwarcia umowy dydaktycznej), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana
danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom
podejmowania decyzji przez Administratora, w tym dane nie będą podlegały
profilowaniu.

...................................
data

......................................................
podpis rodzica / opiekuna prawnego

