…………………….………..

……………………………….

(imiona i nazwisko rodziców)

(miejscowość data)

………………………………
………………………………
( adres)

………………………………
(telefon)

………………………………
(adres e-mali)

Wniosek
o świadczenie usług w oddziale przedszkolnym w okresie
od 24.06.2019 – 16.07.2019 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach
Proszę o przyjęcie mojego dziecka ……………………………………………….. do oddziału
przedszkolnego w okresie wakacyjnym od dnia …..……………do dnia …….……… dziecko
będzie przyprowadzane do szkoły od godz. ………………….… do godz.……………………
Dziecko będzie korzystać z wyżywienia w postaci (właściwe proszę zaznaczyć):
- zupa
(koszt 4 zł)
- drugie danie (koszt 8 zł)
- pełny obiad (koszt 12 zł)
- bez wyżywienia
Informujemy, że za zamówione obiady należy z góry uiścić opłatę na konto:
Numer konta do wpłat: Marcin Kmieciak, Opolska 5G, 55-010 Groblice
10 1050 1575 1000 0092 2898 3764 ING BANK ŚLĄSKI ( z informacją za
jaki okres i jakie dziecko).
Każdą nieobecność dziecka należy zgłosić do godz. 8.30, w innym wypadku obiad zostanie
zamówiony i będzie trzeba za obiad zapłacić.
W roku szkolnym 2018/2019 dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w
……………………………………………………………………………………….
Zobowiązuję się do wniesienia opłaty za pobyt mojego dziecka do dnia 16.07.2019r.
Uwaga: opłata za pobyt dzieci powyżej 5 godzin dotyczy dzieci z rocznika 2013 r.

…………………………….
(podpis rodzica)

Klauzura informacyjna
1. Administrator danych osobowych – Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w
Radwanicach , ul. Szkolna 14a , 55-010 Św. Katarzyna , Radwanicesekretariat@wp.pl
2. Inspektor Danych Osobowych – Bogusława Klepacka , b.klepacka-specjalista@wp.pl
Tel: 71 3117009
3. Podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 pkt. a RODO
4. Informacja o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców – nie dotyczy;
5. Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państw trzecich lub
organizacji narodowej – nie dotyczy;
6. Realizując obowiązek prawny ciążący na Administratorze przetwarzamy następujące
kategorie Pani/Pana danych osobowych:
- podstawowe dane osobowe (imię i nazwisko)
- dane dotyczące zamieszkania
7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia uczęszczania
dziecka do Szkoły Podstawowej w Radwanicach na czas pełnienia dyżuru wakacyjnego tj. od
24.06.2019-16.07.2019
8. W związku z przetwarzaniem danych ma Pani/pan prawo do:
- dostępu do swoich danych
- sprostowania (poprawienia danych)
- wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie w wypadku
stwierdzenia naruszenia przetwarzania danych.

…………………………..
data podpis

