
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego: (miejscowość, data)

Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji:

 

POTWIERDZENIE WOLI
zapisu dziecka do Przedszkola

Potwierdzam wolę zapisu dziecka:        
(imię i nazwisko dziecka) (data urodzenia dziecka)

do Przedszkola o nazwie:                            Przedszkole nr 24 z Oddziałami Integracyjnym i Specjalnym w Raciborzu
(nazwa przedszkola)

do którego zostało zakwalifikowane do przyjęcia. 

        

(podpis: imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) (miejscowość, data)

W świetle ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z  2020, poz. 374), a także w ślad za Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dyrektor prosi o wypełnienie pisma
danymi dziecka, wpisanie daty oraz imienia i nazwiska rodzica i odesłanie  pisma e-mailem na adres przedszkola:p24r@raciborz.com.pl
      Tak przesłane pismo będzie traktowane jak poprawnie złożone na ręce Dyrektora Przedszkola. 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administratorem Danych jest Przedszkole, do którego uczęszcza dziecko. W przedszkolu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie Państwo skontaktować
się za pośrednictwem adresu e-mail: iod.oswiata.raciborz@iso-lex.pl. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w  celu potwierdzenia
woli  w zakresie  zapisu  dziecka  do  Przedszkola.   Podstawą  prawną  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  oraz  danych  osobowych  Pani/Pana  dziecka  na  gruncie
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), potocznie zwanego RODO jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO (obowiązek prawny ciążący na Administratorze) w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, a także zarządzeniem nr 1096/2021 Prezydenta Miasta
Racibórz z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2021/2022 do
publicznych przedszkoli, dla których Miasto Racibórz jest organem prowadzącym. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych i  danych osobowych Pani/Pana dziecka mogą być
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty uczestniczące w realizacji umowy i celów statutowych, podmioty, z którymi
placówka zawarła umowę powierzenia przetwarzania danych. Pani/Pana dane oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny
do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres czasu wymagany przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do
treści swoich danych (osoba, której przetwarzanie dotyczy może dowiedzieć się jakie dane Administrator przetwarza, w jaki sposób i w jakim celu); prawo ich sprostowania (osoba,
której przetwarzanie dotyczy może zażądać poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych brakujących); usunięcia (prawo przysługuje w sytuacji, gdy przetwarzanie
danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, nie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi); ograniczenia przetwarzania (osoba, której przetwarzanie dotyczy może złożyć wniosek o  ograniczenie
przetwarzania. W przypadku, kiedy wniosek będzie zasadny, Administrator może przetwarzać dane tylko w zakresie przechowywania. Dalsze przetwarzanie może odbyć się po
ustaniu  przesłanek  uzasadniających  ograniczenie  przetwarzania);  prawo  do  przenoszenia  danych  (prawo  możliwe  do  realizowania  w  momencie,  kiedy  podstawą  prawną
przetwarzania jest zgoda osoby, której przetwarzanie dotyczy bądź realizacja umowy i  przetwarzanie odbywa się w warunkach całkowitego automatyzowania – brak przesłanek do
tego rodzaju sposobu przetwarzania danych w placówce); prawo wniesienia sprzeciwu (po otrzymaniu takiego żądania Administrator przestaje przetwarzać dane osobowe, co do
których został wyrażony sprzeciw, o ile nie wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów wnioskodawcy, praw
i wolności  lub  podstaw  do  ustalenia,  dochodzenia  lub obrony przed  roszczeniami);  prawo do cofnięcia  zgody w  dowolnym  momencie  bez  wpływu na  zgodność  z prawem
przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego
naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00 193 Warszawa. Podanie danych jest niezbędne do
realizacji  obowiązków  ustawowych  i statutowych  ciążących  na  Administratorze.   Dane  osobowe  nie  będą  przez  Administratora  przetwarzane  w sposób,  który  skutkowałby
zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
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