Załącznik nr 4

DEKLARACJA KONTYNUACJI EDUKACJI
w PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM im. Króla Maciusia I w BRZOZÓWCE
deklarację wypełnić literami drukowanymi

Deklaruję kontynuację edukacji mojego dziecka w Przedszkolu Samorządowym im. Króla Maciusia I
w Brzozówce w r.szk.2020/2021
…………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko dziecka, data urodzenia)

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………….
.......................................................................................................................................................
Jeśli inne dane uległy zmianie prosimy tu wpisać nowe
(numery telefonów, dane adresowe rodziców/opiekunów…)

………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Planowane godziny pobytu dziecka w przedszkolu:
od…………… do……………..
KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Brzozówce ( Ul. Szkolna, 87-123 Dobrzejewice, telefon
kontaktowy: (56) 678 67 79).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Zespołu Szkół w Brzozówce.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania
określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu
Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach
przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
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Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych.

Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej
deklaracji informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
…………………………………………………….
(podpisy czytelne rodziców/ opiekunów)

DATA PRZYJĘCIA WNIOSKU: ………………………
PODPIS I PIECZĄTKA OSOBY PRZYJMUJĄCEJ WNIOSEK:………………………………

