Białystok, …………………………………………
(data)

……………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

………………………………………
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

Zgoda na przetwarzanie danych
W przypadku przyjęcia dziecka wyrażam / nie wyrażam* zgodę/y na udostępnianie imienia
i nazwiska mojego dziecka w listach udostępnianych wewnątrz przedszkola w miejscach
dostępnych innym rodzicom oraz gościom przedszkola, w celu prawidłowej organizacji pracy
przedszkola z wyłączeniem listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, których
publikacja jest obowiązkiem ustawowym administratora.
…………………………………………………………………….
podpis rodzica / opiekuna prawnego

Rekrutacja
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 (informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której
dane dotyczą) oraz z art. 14 ust. 1 i ust. 2 (informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych
osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą) 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). informuję, iż:













administratorem Pani/Pana, Pani/Pana dziecka oraz członków rodziny danych osobowych
wynikających z przepisów prawa jest Przedszkole Samorządowe Nr 81 „Brzoskwiniowy Raj”
w Białymstoku z siedzibą przy ul. Brzoskwiniowa 8, kod pocztowy 15-584.
inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Samorządowym Nr 81 „Brzoskwiniowy Raj”
w Białymstoku jest Pan Łukasz Pawłowski (adres e-mail do korespondencji: iod_ps@onet.pl;
dane osobowe Pani/Pana, Pani/Pana dziecka oraz członków rodziny przetwarzane będą
w celu procesu rekrutacji dziecka (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – m.in. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe).
kategorie odnośnych danych osobowych członków rodziny: imię i nazwisko, data urodzenia,
informacje o stanie zdrowia (niepełnosprawność);
odbiorcą danych osobowych Pani/Pana, Pani/Pana dziecka oraz członków rodziny będą
podmioty publiczne, organy państwowe i inni uprawnieni w zakresie ich kompetencji;
dane osobowe Pani/Pana, Pani/Pana dziecka oraz członków rodziny będą przechowywane
przez okres 1 roku w przypadku nieprzyjęcia dziecka lub w przypadku przyjęcia dziecka
maksymalnie przez okres korzystania z usług placówki;
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu;
ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, Pani/Pana dziecka oraz
członków rodziny narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie
może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
dane osobowe członków rodziny zostały pozyskane od rodzica dziecka kandydującego do
Przedszkola Samorządowego Nr 81 „Brzoskwiniowy Raj” w Białymstoku.

