KARTA INFORMACYJNA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM
i ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH („0”)

W BIELANACH WROCŁAWSKICH

Nr…………………………

(nadaje szkoła)

Ja……………………………rodzic/opiekun, zamieszkał/a……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...
Informuję, że moje dziecko: ……………………..………………………………………………………………
(imię i nazwisko )
będzie przebywało w Przedszkolu Samorządowym w Bielanach Wrocławskich
1) Deklarowany czas pobytu od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r.
2) W godzinach od ……………………….. do ………………………………….
3) w tym czasie będzie korzystało z (właściwe podkreślić) :
- śniadania
- obiadu
- podwieczorku

Nr konta rodzica do zwrotu
…………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………
(czytelny podpis rodzica)

Informacja o opłatach
Termin płatności-

do 15- go każdego m-ca za m-c poprzedni

Nr konta Przedszkola
Opłaty na podstawie informacji po numerem tel.71/311-27-93( wew 111) lub gzsobiady@wp.pl

Pouczenia:
Na podstawie art. 13 Ustawy RODO informujemy, że administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Bielanach Wrocławskich ul. Akacjowa 1, 55-040 Kobierzyce.
Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest poprzez adres email: iodo@szkola.sisco.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań wychowania przedszkolnego, a także zapewnienia obsługi
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ze zmianami, Rozporządzenie 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.
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29
lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej
oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych z systemu informacji oświatowej, Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia z 14 lipca 2017 r. w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych SIO.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:








dostępu do treści danych, w tym informacji o tym, jakie dane i w jakim celu są przetwarzane.
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody) bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem
sprostowania, zmiany, uaktualnienia danych
żądania usunięcia danych (nie dotyczy danych przetwarzanych na podstawie przepisów regulujących działalność
Administratora Danych Osobowych)
przeniesienia danych ( w sytuacjach określonych przepisami)
wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych. Dane zostaną
usunięte pod warunkiem, że ich przetwarzanie nie wynika z przepisów prawa.
wniesienia skargi do organu nadzoru.

