
Koszalin, dnia …………………….. 

 
WNIOSEK RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

w   związku ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola  

w okresie od 29 marca do 16 kwietnia 2021 r. 

o zorganizowanie zajęć w przedszkolu 
 

Na podstawie §2 ust. 4 pkt. 1 i 2 a – k rozporządzenia z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wnoszę o objęcie mojego dziecka (Dz. U. z 2021 poz. 561) 
 
 

   …………………………………………………………………………………………………….. 
imię i nazwisko dziecka oraz grupa, do której uczęszcza dziecko 

 

  
…………………………………………………………………………………………………….. 

imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

 

Oświadczam, że pracuję*: 
(należy zaznaczyć właściwe znakiem X) 

WARUNKI PRZYJĘCIA TAK 

w instytucji wykonującej  działalność leczniczą  

realizującej zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego  

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

 

organizacyjnej 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), g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których 
mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

 

pełniąc służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo  
i porządek publiczny 

 

wykonującej  działania ratownicze,  

w jednostce organizacyjnej  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), g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach,  
o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej 

 

zapewniającej  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 

 

opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-
terapeutycznej oraz w interwencyjnym  ośrodku preadopcyjnym 

 

sprawującej opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3,  

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

 

moje dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  
 

 

                                                                                                                  

                                                                                     …...…………………………………………………………………………………………. 

                                                                                               Imię i nazwisko oraz podpis rodzica/opiekuna prawnego 



 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

  

         Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących sytuacji zawodowej rodziców 

dziecka. 

 

1. ………………………………………………………….          

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO) informujemy, że  

1) Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe  jest  Przedszkole nr 8 im. J. Korczaka 

Bałtycka 44 w Koszalin.; kontakt mailowy:   dyrekcja@przedszkole-korczaka.net 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem Emil: 

iod@zoeap.koszalin.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody w celu przeprowadzenia 

procedury kwalifikacji  dziecka  do  zapewnienia opieki w dniach od 29 marca do 09 kwietnia 2021 r.                       

3) Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie 

przepisów prawa. 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia stanu epidemii. 

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

6) Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na 

zgodność z prawem   przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. 

7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu  Ochrony Danych (01-193 Warszawa, ul. Stawki 2). 

8) W związku z zaistniałą sytuacją podanie danych osobowych w zakresie sytuacji zawodowej rodziców jest niezbędne do                 

                   zapewnienia opieki dziecku w dniach od 29 marca do 09 kwietnia 2021 r.                       

9) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji  

                międzynarodowych. 

10) Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu kwalifikacji nie będą podejmowane w sposób  

                zautomatyzowany. 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgnbsge4a

