Potwierdzenie woli zapisu dziecka
do Przedszkola Miejskiego Nr 206 w Łodzi
w roku szkolnym 2019/2020
Potwierdzam wolę uczęszczania ............................................................................
imię i nazwisko dziecka

..............................
data i miejsce urodzenia

PESEL

Zamieszkałego(ej) w .......................... ul. ...................................................................................................
do Przedszkola Miejskiego Nr 206 w Łodzi ul. Lermontowa 7, do którego zostało zakwalifikowane.
na ........................... godzin dziennie to jest od godz. …………… do godz.………………..….

(ilość godzin-proszę wpisać faktyczne potrzeby godzinowe otoczenia dziecka opieką przedszkolną – wg tych inf. planujemy pracę oddziałów)

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

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

podpis matki /opiekunki prawnej

podpis ojca /opiekuna prawnego

_____________________________________________________________________________________________________________________

I Informacje o preferencjach dziecka
1. Dziecko rozpocznie uczęszczać do przedszkola od dnia 1 IX 2019r.*
Rozpocznie uczęszczanie do przedszkola później tj od dnia................................. 20….....r. *
2. Dziecko korzystać będzie z następujących posiłków*:



śniadanie,



II śniadanie,



obiad

3. Jesteśmy zainteresowani uczęszczaniem naszego dziecka do grupy*:

 TAK

- z leżakowaniem

 NIE

- innej (jakiej)………………………..…………
II Zajęcia dodatkowe
UWAGA: Informacja nie jest deklaracją uczęszczania dziecka na poniższe zajęcia, potrzebna jest do planowania organizacji w nowym roku szk.

Akces udziału w zajęciach
religii
język angielski




TAK
2 razy w tygodniu




NIE
więcej razy

Jesteśmy zainteresowani udziałem dziecka w zajęciach dodatkowych proszę wybrać jedno główne
i jedno dodatkowe (pozwoli nam to przygotować ofertę tych zajęć na nowy rok) :

- gimnastyka korekcyjna
- karate
- koszykówka
- warsztaty plastyczne itp.
- warsztaty taneczne, teatralne itp.*







Główne
Główne
Główne
Główne
Główne







Dodatkowe
Dodatkowe
Dodatkowe
Dodatkowe
Dodatkowe

- inne (propozycje rodziców) .......................................................................................................................
III Inne informacje o dziecku
Dziecko uczęszczało w poprzednim roku szk. do placówki oświatowej …………………………………………………..……
(wpisz jakiej)

..............................................................................................................................................................
Inne ważne informacje o dziecku, którymi chcecie się podzielić.

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

*zaznacz, podkreśl właściwe

IV Zgody
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.)
Oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst
jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.) wyrażam zgodę na
•

•

•
•

Udzielam/ nie udzielam* Przedszkolu Miejskiemu Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi w roku szkolnym 2019/20
prawa do wykorzystywania prac plastycznych wytwarzanych przez dziecko i zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka w celu
promowania osiągnięć jego i Przedszkola Miejskiego Nr 206 w Łodzi, w tym także promocji realizowanych przez przedszkole
projektów edukacyjnych na oficjalnej stronie internetowej www. przedszkola oraz w innych publikacjach promujących
osiągnięcia dydaktyczne placówki.
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam* na udział mojego dziecka w konkursach plastycznych , recytatorskich, małych formach
scenicznych , sportowych i innych w roku szkolnym 2019/20. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie jego imienia
i nazwiska, wieku, miasta zamieszkania i nr placówki, publikowanie ich w środkach masowego przekazu i przetwarzanie
w celach ujętych w regulaminie konkursu, w którym moje dziecko weźmie udział i zrzekam się majątkowych praw autorskich
wynikających z tego tytułu. Zgoda obowiązuje do momentu jej odwołania. Jednocześnie oświadczam, iż zgodę wyrażam
dobrowolnie. Zostałam/em poinformowana/y o możliwości jej wycofania w dowolnym momencie.

Oświadczam, że niezwłocznie powiadomię przedszkole/wychowawcę o zmianie adresu lub telefonów kontaktowych
oraz upoważnienia dla osób odbierających dziecko z przedszkola, w przypadku ich wystąpienia.
Oświadczam, iż zapoznałem się ze Statutem Przedszkola

...........................................................
podpis matki /opiekunki prawnej

...........................................................
podpis ojca /opiekuna prawnego

Oświadczam, że podane przeze mnie powyższe informacje są zgodne z prawdą.
Łódź, dnia ...........................

...........................................................
podpis matki /opiekunki prawnej

...........................................................
podpis ojca /opiekuna prawnego

Na podstawie art. 158 ust.2 ustawy Prawo oświatowe komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do Przedszkola Miejskiego
Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został
zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
________________________________________________________________________________________________________________________
Na podstawie 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, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO" udostępniam
klauzulę informacyjną.
KLAUZULA INFORMACYJNA
1.Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi.
2.Dane do kontaktu: nr telefonu: (42) 672 70 89 listownie na adres: 92-512 Łódź ul. M.Lermontowa 7, email: kontakt@pm206.elodz.edu.pl
3.Administrator wyznaczył jako Inspektora Ochrony Danych p. Beatę Florek Kontakt- e-mail: ido@pm206.elodz.edu.pl
4.Przedszkole Miejskie nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa
oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.
5.Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Przedszkolu Miejskim nr 206 w Łodzi.
6.Podanie danych jest:
•
obowiązkowe, jeżeli tak zostało określone w przepisach prawa;
•
dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji
czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
7.Dane osobowe przetwarzane będą przez Przedszkole Miejskie nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi wyłącznie w przypadku posiadania przez Administratora podstaw
prawnych wynikających z art. 6 rozporządzenia RODO i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy prawnej.
8.Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania
i archiwizacji dokumentacji.
9.Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
10.W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami
danych mogą być:
•
podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
•
podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw.
podmioty przetwarzające);
•
przekazanie danych osobowych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.
11.W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych Osobowych przysługują Państwu niżej wymienione prawa w zakresie określonym we wskazanych przepisach
rozporządzenia:
•
prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15;
•
prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16;
•
prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17;
•
prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18;
•
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21.
12.Realizacja Państwa praw musi być zgodna z przepisami prawa oraz zasadami archiwizacji.
13.W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
14.Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy rozporządzenia RODO.

*zaznacz, podkreśl właściwe

