
imig i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)

(imig i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

(adre s zam i es zkania rodzic6w)

(aktualne numery telefon6w kontaktowych)

Dyrektor

Zespolu Szkolno- Przedszkolnego

w Piotrowicach

DEKLARACJA KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Deklarujemy,2e nasze dziecko........ ......... w roku szkolnym ............ '

bgdzie kontynuowalo edukacjg przedszkolnq w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Piotrowicach (Oddzial

zamiejscowy w Pomocnem)

Data i miejsce urodzenia dziecka:

PESEL dziecka

Adres zamieszkania dziecka:

Adres zameldowania dziecka: (e2eli jest inny ni2 zamieszkania)

(miejscowoSi, data) (czytelny podpis rodzic6w, opiekun6w prawnych)

1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych jest Zesp6l Szkolno - Przedszkolny w Piotrowicach reprezentowany przez

Dyrektora Szkoty, zwany dalej: "Administratorem". Moiesz skontaktowaa sie z Administratorem piszqc na adres: Piotrowice I,39,59424

Mqcinka lub telefonujqc pod numer: 76 870 88 06. Mo2esz skontaktowai sie z naszym inspektorem ochrony danych piszqc na adres e-mail:

iod@mecinka.pl lub telefonujqc pod numer: 76 87t3432

2. Twoje dane osobowe przetwarzane sq na podstawie obowiqzujqcych przepis6w prawa w ramach sprawowania wtadzy publicznej

powierzonej administratorowi, na podstawie zawartych z Tobq um6w oraz, w pozostalych przypadkach, na podstawie udzielonej zgody.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane sE wylqcznie w celu wypetnienia obowiqzk6w prawnych ciq2qcych na Administratorze, realizacji um6w

zawartych przez Zesp6t Szkolno - Przedszkolny w Piotrowicach, a tak2e w celach 6ci5le okreSlonych przy udzieleniu zgody.

4. Podanie danych osobowych w przypadkach okre5lonych przepisami prawa jest obowiqzkowe. W innych przypadkach, gdy podanie danych

osobowych jest dobrowolne ich niepodanie spowoduje, 2e zawarcie i realizacja Umowy lub realizacja zadania publiczneSo beda niemoiliwe.

5. Twoje dane bQda przechowywane nie dlu2ej nii jest to konieczne, tj. przez okres niezbqdny do realizacji zadari, a po tym czasie przez okres

wymagany przez przepisy prawa, nie kr6cej nii przez czas wynikajlcy z przepis6w o archiwizacji.

6. Odbiorcami danych osobowych sq organy wladzy publicznej oraz podmioty wykonujqce zadania publiczne lub dzialajqce na zlecenie

organ6w wladzy publicznej, w zakresie i w celach, kt6re wynikajE z przepis6w powszechnie obowiqzujqcego prawa, a tak2e inne podmioty,

kt6re przetwarza.jq dane na podstawie okre6lonych um6w zawartych z Zespolem Szkolno-Przedszkolnym w Piotrowicach.

7. Administrator nie zamierza przekazywai Twoich danych do paristwa trzeciego ani do organizacji miqdzynarodowych.



8. Masz prawo iqdad od Administratora dostepu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usuniqcia oraz ograniczenia

przetwarzania danych.

9. W zwiqzku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysluguje Ci prawo wniesienia skargi do organu

nadzorczego.

10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie bedzie podejmowat wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji

bedacych wynikiem profilowaniar.
t Profilowanie oznacza dowolnq forme zautomatyzowaneSo przetwarzania danych osobowych, kt6re polega na wykorzystaniu danych

osobowychdoocenyniekt6rychczynnik6wosobowychosobyfizycznej, wszczeg6lnodcidoanalizylubprognozyaspekt6wdotyczqcych
pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowafi, wiarygodnosci, zachowania,

lokalizacji lub przemieszczania siq.

Tapoznalam / zapoznalem siq

MiejscowoSi, data Czytelne podpisy rodzic6w/prawnych opieku n6w


