Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 980.2018
Burmistrza Miasta Jawora
z dnia 26 czerwca 2018 r.

Przedszkole Publiczne Nr 4 w Jaworze
z Oddziałami Zamiejscowymi
przy ul. Dmowskiego 5

Wypełnia przedszkole
data złożenia
Wypełnia
przedszkole
nr ewidencyjny nr ewidencyjny

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Nowa grupa przedszkolna i rozszerzona oferta edukacyjna w Gminie Jawor”
rok szkolny 2018/2019
1. DANE INDENTYFIKACYJNE DZIECKA
IMIĘ
NAZWISKO
DATA URODZENIA

PESEL

2. ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA

UL.

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

NR LOKALU

3. POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

GODZINY POBYTU
Ilość godzin dziennie ..................................................

RODZAJ POSIŁKÓW
(proszę właściwe pokreślić)

bez posiłku
I śniadanie
II śniadanie
od :……….. do : ….…….
5. DANE RODZICÓW (opiekunów prawnych) DZIECKA
MATKA/OPIEKUN PRAWNY
OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY
IMIĘ

IMIĘ

NAZWISKO

NAZWISKO

ADRES ZAMIESZKANIA

ADRES ZAMIESZKANIA

Telefony kontaktowe:

Telefony kontaktowe:

obiad

E-mail:
E-mail:
6. KRYTERIA WYBORU DZIECI DO ZAKWALIFIKOWANIA W PROJEKCIE ( znak X we właściwej
kratce)
Tak
Nie
PUNKTACJA*
1. Miejsce zamieszkania - Jawor
2. Niepełnosprawność (weryfikowane na podstawie
zaświadczenia o niepełnosprawności)
3. Bezrobocie jednego z rodziców (weryfikowane na podstawie
decyzji PUP)
punktacja razem:

 WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PROJEKCIE BĘDZIE POSIADANIA WIEKU MIN. 3 LAT
7. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a)
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczam, iż zapoznałem (am) się z przepisami
ustawy z dnia 7 września 1990 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) obejmujących
zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół oraz zasadami wprowadzonymi przez gminę jako organ prowadzący oraz
dyrektora placówki, do której kierowany jest niniejszy wniosek. W szczególności mam świadomość przysługujących
komisji rekrutacyjnej rozpatrującej niniejszy wniosek uprawnień do potwierdzania okoliczności wskazanych
w powyższych oświadczeniach.

…………………………………………………………………………………………………………………
podpis matki i ojca (opiekunów prawnych)

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych we wniosku
o przyjęcie do celów związanych z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego do przedszkola oraz organizacją
pracy i funkcjonowaniem przedszkola, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Rodzic ma prawo odmówić podania określonych informacji, przy czym
może to skutkować brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji do przedszkola lub brakiem możliwości
skorzystania z uprawnienia do pierwszeństwa w kwalifikacji.

Jawor…………...…………2018 r.

………………………………………………………………..
podpis matki i ojca (opiekunów prawnych)

* wypełnia komisja rekrutacyjna, każde kryterium przyjęcia ma jednakową wartość.
Klauzula informacyjna przy rekrutacji dzieci do przedszkola
Administratorem podanych danych osobowych jest:
Przedszkole Publiczne nr 4 w Jaworze z Oddziałami Zamiejscowymi przy ul. Dmowskiego 5, 59 – 400 Jawor ul.
Chopina 10.
Inspektor ochrony danych: Dyrektor Przedszkola Danuta Sitek, tel. 76 870 24 42.
Celem przetwarzania danych jest: rekrutacja dzieci do przedszkola.
Podstawa prawna przetwarzania: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943,
1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292) oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.
U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650).
Zebrane dane będą przechowywane do: do czasu zakończenia rekrutacji.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art.
17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18), prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo
wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np.
na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych
Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa,
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.

………………………………………………
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

…………………..............................
data i podpis

Klauzula informacyjna przy rozpowszechnianiu wizerunku indywidualnego i grupowego w przedszkolu
Administratorem podanych danych osobowych jest:
Przedszkole Publiczne nr 4 w Jaworze z Oddziałami Zamiejscowymi przy ul. Dmowskiego 5, 59 – 400 Jawor ul.
Chopina 10.
Inspektor ochrony danych: Dyrektor Przedszkola Danuta Sitek, tel. 76 870 24 42.
Celem przetwarzania danych jest: promowanie działań związanych z realizacją celów dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych.
Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących
a przetwarzanie jest zgodne z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017
poz. 880).
Zebrane dane będą przechowywane do: do momentu ustania potrzeby promowania działań podmiotu.
Zebrane dane mogą być przekazywane: podmiotom zajmującym się promowaniem podmiotu na podstawie umowy
oraz na stronę internetową podmiotu.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art.
17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18), prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo
wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np.
na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). Przysługuje Panu/Pani prawo
wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących,
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez
Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości rozpowszechniania wizerunku dziecka podczas promowania działań podmiotu.
………………………………………………
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

…………………..............................
data i podpis

Klauzula informacyjna przy zgodzie w związku z realizacją zadań statutowych przedszkola
Administratorem podanych danych osobowych jest:
Przedszkole Publiczne nr 4 w Jaworze z Oddziałami Zamiejscowymi przy ul. Dmowskiego 5, 59 – 400 Jawor ul.
Chopina 10.
Inspektor ochrony danych: Dyrektor Przedszkola Danuta Sitek, tel. 76 870 24 42.
Celem przetwarzania danych jest: realizacja zadań statutowych przedszkola - celów dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.
Podstawa prawna przetwarzania: zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
2016 poz. 922) oraz Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985
i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292) oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650).
Zebrane dane będą przechowywane do: zakończenia trwania obowiązku przedszkolnego lub do momentu ustania
potrzeby, a następnie zostaną przekazane do zakładowego archiwum bądź zniszczone w określonym czasie na
podstawie przepisów prawa.
Zebrane dane mogą być przekazywane: odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art.
17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18), prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo
wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np.
na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych
Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizowania zadań statutowych przedszkola - celów
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, realizowania obowiązku przedszkolnego i przetwarzania danych
osobowych.
………………………………………………
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

………………….............................
data i podpis

