STEP

PRZEDSZKOLE

nr 1
Społecznego Towarzystwa Edukacji Przedszkolnej
ul. Bohaterów Westerplatte 4
85-827 Bydgoszcz
tel. 52 375 50 50

WNIOSEK - ZGŁOSZENIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
Zgłoszenie dotyczy: rozpoczęcia edukacji przedszkolnej od 1 września ...................... r.

...................................................................................................................................
Imię i nazwisko dziecka

...................................

...................................

data urodzenia

PESEL

...................................................................

.................. ........................................

Adres zamieszkania dziecka

Miejscowość

Kod pocztowy

Zgłoszenia dokonuje rodzic lub opiekun prawny

....................................................................................................................................
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

.

..................................................................................... .............................................
adres e-mail, na który przesłać wiadomość

.

telefon kontaktowy

Informacja zdrowotna o dziecku np. wady rozwojowe, kalectwo, alergia, specjalna dieta zdrowotna.

.............................

.....................................................................................................................................
Dodatkowe informacje

.........................................................................................................

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole nr 1 Społecznego Towarzystwa Edukacji Przedszkolnej z siedzibą przy ul. Bohaterów
Westerplatte 4, 85 – 827 Bydgoszcz.
W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z dyrektorem przedszkola lub za pomocą e-mail:
step@przedszkolak.pl
Dane zgłoszonego do przedszkola dziecka oraz Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym
prowadzonym w przedszkolu na rok szkolny w którym ma być rozpoczęta edukacja przedszkolna.
Pozostałe informacje, które przekazujecie Państwo na karcie zgłoszenia są dobrowolne, ale konieczne jeśli chcecie aby wniosek był rozpoznawany w
procesie rekrutacji.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3, po czym zostaną zniszczone w terminie 2 miesięcy
po zakończeniu rekrutacji.
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
a. Dostępu do swoich danych osobowych.
b. Poprawienia swoich danych osobowych.
c. Cofnięcia swojej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją w procesie rekrutacji.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych
osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych.

Uwaga. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie w miesiącu styczniu roku rozpoczęcia edukacji przedszkolnej.

.......................

............................................................
Podpis osoby zgłaszającej

Data

Adnotacje o wyniku rekrutacji

......................................................................
....................... ......................................
Data

Dyrektor Przedszkola

