Załącznik do Uchwały Nr XXXI/234/2017
Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 14 lutego 2017r.

Izabelów, dnia …………………………………
Do Dyrekcji
Szkoły Podstawowej
Im. Juliana Tuwima w Izabelowie
DEKLARACJA KONTYNUACJI EDUKACJI
Deklaruję, że w roku szkolnym 20…/20… moje dziecko będzie kontynuowało edukację
w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Izabelowie.
Dane dziecka:
Imię i nazwisko dziecka: .......................................................................................................................
Drugie imię dziecka: ...............................................Data urodzenia: ....................................................

PESEL dziecka:
W przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość ………………………….…………………………………………………………….
Numer kontaktowy do rodziców:………………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania dziecka: ....................................................................................................
............ – ................... .................................................................................................................
Imiona i nazwiska rodziców:
ojca: ........................................................................................................
matki: ......................................................................................................
Adres zamieszkania rodziców: ......................................................................................................
............ – ................... .....................................................................................................................
Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych w formularzu danych osobowych jest Szkoła im. Juliana Tuwima w
Izabelowie reprezentowana przez Krzysztofa Głuszczaka - Dyrektora Szkoły, Inspektorem Ochrony Danych jest Anna Becalik:
iod.anna.becalik@gmail.com.
Ponadto, informujemy, że:
1. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez w celu kontynuacji edukacji w Oddziale Przedszkolnym Szkoły Podstawowej
Im. Juliana Tuwima w Izabelowie.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, w związku ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 z póź. zm.)
3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczęszczania Państwa dziecka do Oddziału Przedszkolnego Szkoły
Podstawowej im. Juliana Tuwima w Izabelowie.
4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa,
5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych ich uzupełniania, sprostowania w razie
stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
6. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

…………………………………; ……………………………………
(data i czytelny podpisy rodziców/prawnych opiekunów)

