
…………………………………………..
miejscowość, data

…………………………………………..
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
adres do korespondencji

Szanowna/y Pani/Pan Dyrektor

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

WNIOSEK RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
o organizację zajęć w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej/innej formie

wychowania przedszkolnego*, do którego uczęszcza dziecko

Na podstawie § 2 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w
sprawie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  w  związku  z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19,  wnioskuję  o   organizację  zajęć  dla
mojego dziecka:

………………………..…………………………….
imię i nazwisko

W związku z powyższym oświadczam, że (należy zaznaczyć w odpowiedniej rubryce „TAK”):

SPEŁNIANE KRYTERIUM ODPOWIEDŹ

Jestem zatrudniony w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.

Realizuję  zadania  publiczne  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i
zwalczaniem COVID-19.

Pełnię służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Wykonuję działania ratownicze.

Jestem zatrudniony w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu
art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.
1876 i 2369).

Jestem zatrudniony w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.



Jestem  zatrudniony  w  placówkach  zapewniających  całodobową  opiekę  osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,  o  których
mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jestem  zatrudniony  w  placówkach  opiekuńczo-wychowawczych,  regionalnych
placówkach  opiekuńczo-terapeutycznych  oraz  w  interwencyjnych  ośrodkach
preadopcyjnych.

Jestem zatrudniony w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Jestem zatrudniony w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z
dnia  14  grudnia  2016  r.  –  Prawo oświatowe  i  realizuję  zadania  na  terenie  tych
jednostek.

Moje dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Jednocześnie informuję, że oświadczenie zgodne jest ze stanem faktycznym.
* skreślić niepotrzebne

…………………………………………..                                …………………………………………..
miejscowość, data                                                                                               podpis rodzica/opiekuna prawnego

Administratorem Państwa  danych  osobowych  (dalej  jako:  „Administrator")  jest  ………………………………………..  z  siedzibą  w
……………………. przy ul. ……………………., tel…………………………., e-mail………………………NIP……………………….,
REGON…………………….… We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Danych
można uzyskać informację, przesyłając wiadomość na adres e-mail: ………………...@informatics.jaworzno.pl lub listownie i osobiście
pod adresem siedziby Administratora Danych.

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek  systemu  oświaty  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19  Państwa  dane  osobowe  tj.
informacje dotyczące miejsca zatrudnienia są wykorzystywane do zorganizowania zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w
szkole  podstawowej  lub  innej  formie  wychowania  przedszkolnego,  do  których  uczęszcza  dziecko.  Państwa  dane  osobowe  będą
przetwarzane przez okres  zgodny z  odpowiednimi przepisami prawa dot.  postępowania z dokumentacją,  zasad jej  klasyfikowania i
kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych. Dostęp do danych będą miały
osoby pracujące i współpracujące z Administratorem Danych w zakresie realizacji zadań jednostki. Państwa dane w przypadkach ściśle
określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.  Administrator Danych nie zamierza
przekazywać  Państwa  danych  poza  obszar  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego  (tj.  obszar  obejmujący  kraje  Unii  Europejskiej,
Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Informujemy,  że  przysługują  Państwu następujące  prawa dotyczące  danych  osobowych:  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  tj.
uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza Państwa dane, a jeśli tak to w jakim zakresie, sprostowania danych osobowych, w
przypadku,  gdy  Państwa  zdaniem  są  one  nieprawidłowe  lub  niekompletne,  ograniczenie  przetwarzania  danych,  tj.  nakazania
przechowywania  danych  dotychczas  zebranych  przez  Administratora  i  wstrzymania  dalszych  operacji  danych,  usunięcia  danych
osobowych, przenoszenia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się
w oparciu o wyrażoną zgodę – z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z
naruszeniem prawa pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest  wymogiem prawnym koniecznym do zorganizowania zajęć w przedszkolu,  oddziale
przedszkolnym, w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza dziecko.  Państwa dane nie
będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa
skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie  wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu
danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.


