……………………
miejscowość i data

POTWIERDZENIE przez rodziców kandydata woli przyjęcia

Potwierdzamy wolę zapisu dziecka:
DANE DZIECKA
Nazwisko
Imię (imiona)
Data urodzenia
Miejsce urodzenia/
województwo
Adres zamieszkania
Adres zameldowania
PESEL
(w przypadku braku PESEL seria i nr
paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość)

do ……………………………………………………………………………….,
(nazwa przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym)

do którego zostało zakwalifikowane do przyjęcia
w roku szkolnym 2022/2023

……………………………………………..
Podpis – Imię i nazwisko Matki/ Opiekunki Prawnej

……………………………………………..
Podpis – Imię i nazwisko Ojca/ Opiekuna Prawnego

Klauzula Informacyjna
Zgodnie z 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, że:
1. Administratorem danych jest Zespół Szkół w Wolbromiu (ul. Pod lasem 1, 32-340
Wolbrom, tel. kontaktowy: 32 646 47 10, adres e-mail: sekretariat@zespolszkol.wolbrom.pl).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się w
sprawach ochrony danych po adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl oraz pisemnie na adres
Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu potwierdzenia woli korzystania przez
dziecko z oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej.
4. Podstawą dopuszczalności przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
Przepisy szczególne zostały zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
5. Przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoby, których dane
dotyczą są zobowiązane do ich podania. Nieprzekazanie danych skutkować będzie
niemożnością przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego publicznej szkoły podstawowej.
6. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora,
mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie
administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego.
Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. jednostki i
organy kontroli.
7. Okres przechowywania danych osobowych został określony w art. 160 ustawy Prawa
oświatowego. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania
rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej
niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego w danym
publicznym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej. Dane osobowe
kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są
przechowywane w publicznej szkole, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora
szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało
zakończone prawomocnym wyrokiem.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu
następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania danych;
c) ograniczenia przetwarzania;
d) żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17
ust. 1 RODO.
9. Ma Pani/Pan prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych
osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

