Tułowice, dnia ..................................

……………………………………………………………..
(Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

……………………………………………………………..
(Adres zamieszkania)

……………………………………………………………..

WNIOSEK

Oświadczam, że:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)

j)

k)
l)

jestem rodzicem dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
jestem zatrudniony/a w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
realizuję zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
realizuję zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19,
pełnię służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
wykonują działania ratownicze,
jestem zatrudniony/a w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu
art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.
1876 i 2369),
jestem zatrudniony/a w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
jestem zatrudniony/a w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których
mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
jestem zatrudniony/a w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych
placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach
preadopcyjnych,
jestem zatrudniony/a w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
jestem zatrudniony/a w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych
jednostek*,

i w związku z tym moje dziecko ………………………………………………………………………………….
(Imię i nazwisko dziecka)

będzie uczęszczać do przedszkola w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki
w dniach od ……………………………………………… do ……………………………………………

*(podkreślić właściwe)

………………………………………………….
Czytelny podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA
(dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z dokonaniem oceny spełnienia
kryteriów pierwszeństwa w przyjęciu dziecka do przedszkola )

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (dalej: RODO) (Dz.Urz. UE L
119, s. 1, ze zm.) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest PRZEDSZKOLE PUBLICZNE, ul. Przedszkolna 11, 49-130
Tułowice, tel. 774600165, (dalej: Administrator danych)
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się przesyłając
zapytania na adres Administratora danych lub poprzez e-mail: inspektor@kancelaria-odo.pl
3. Administrator danych osobowych dokonuje przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów
prawnych w zakresie niezbędnym do dokonania oceny spełnienia przez rodziców/opiekunów kryteriów
umożliwiających uczęszczanie dziecka do Placówki w czasie okresowego ograniczenia jej
funkcjonowania. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym), w związku z
rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, oraz okresowego zaostrzenia zasad bezpieczeństwa.
4. Odbiorcą danych będą wyłącznie podmioty z którymi Administrator danych zawarł umowę
powierzenia przetwarzania danych osobowych: świadczenia usług hostingowych, doradczych.
Odbiorcą danych mogą być również organy administracji publicznej i instytucje uprawnione do
dostępu do informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5.

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udokumentowania procedury
dokonania oceny spełnienia kryteriów umożliwiających uczęszczanie dziecka do Placówki w okresie
zaostrzenia zasad bezpieczeństwa.

6.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, żądania
ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych

7. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma
Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
8. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji

międzynarodowej, oraz nie są podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
opartego na profilowaniu.
9. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem koniecznym, do weryfikacji
spełnienia przez Pani/Pana kryteriów umożliwiających uczęszczanie dziecka do Placówki, w czasie
okresowego ograniczenia jej funkcjonowania.

