………………………….………………………..
Miejscowość, data
…………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica /
prawnego opiekuna kandydata

…………………………………………………………………………..
adres do korespondencji w sprawach rekrutacji

OŚWIADCZENIE
POTWIERDZENIE WOLI
przyjęcia dziecka do przedszkola

Potwierdzam wolę przyjęcia dziecka:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko dziecka

do …………………………………………………………………………………………………………….*, do którego zostało
zakwalifikowane do przyjęcia.

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola nie uległy zmianie.
W przypadku zmiany danych zobowiązuję się do bezzwłocznego poinformowania dyrektora
przedszkola.

……………..……………………………………
podpisy rodziców/prawnych opiekunów

* wpisać nazwę przedszkola
zgodnie z art. 20zc. ust. 2 ustawy o systemie oświaty komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego publicznego
przedszkola/publicznej szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył
wymagane dokumenty.

Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe w Rosnowie, reprezentowane
przez Dyrektora Przedszkola, 76-042 Rosnowo 10
Inspektor ochrony danych.
Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych
pod telefonem 94 316 41 35 adresem email srprzedszkole@vp.pl
Cele i podstawy przetwarzania.
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zawarte w formularzu wyłącznie w celu przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego
Postawa prawna przetwarzania
1
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r.poz.59), art. 6 lit. c RODO .
Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą organy uprawnione na podstawie przepisów prawa –organ
prowadzą
Okres przechowywania danych.
Będziemy przetwarzać podane dane osobowe przez okres nie dłuższy niż do końca okresu, w którym dziecko
korzysta z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Rosnowie
Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub prawnie uzasadnionych interesów
administratora,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00 - 193 Warszawa)
Informacja o wymogu podania danych.
Podanie przez Państwa danych osobowych w niniejszym formularzu, jest dobrowolne jednak niezbędne aby
przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne
Informacja o przekazywaniu do państwa trzeciego i profilowaniu.
Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji
międzynarodowej. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą
zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania,
1
o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
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 (RODO) oraz podjętych działań.

