PODANIE O PRZYJĘCIE

Oddziału przedszkolnego przy
KATOLICKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
do

IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W MARIÓWCE

data przyjęcia :

klasa:

DANE DZIECKA
Nazwisko:

Imię (imiona):

Data urodzenia:

Miejsce ur.:

Pesel dziecka:
Adres zamieszkania dziecka:
TELEFON/y do kontaktu ze szkołą:
E-mail do kontaktu ze szkołą:
Imię i nazwisko Ojca (Opiekuna prawnego):
Adres zamieszkania (jeśli jest inny niż dziecka) :
Imię i nazwisko Matki (Opiekuna prawnego):
Adres zamieszkania (jeśli jest inne niż dziecka):
Czas pobytu dziecka w grupie przedszkolnej: od godz. ................................. do godz. ...........................................
Moje dziecko będzie korzystało z następujących posiłków (podkreślić właściwe):
herbata, bułka, zupa, II danie, cały obiad.

Deklaruję udział mojego dziecka .................................................................................................................... z oddziału
przedszkolnego, w lekcjach religii od roku szkolnego 2020/2021 do ukończenia uczęszczania do oddziału przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Mariówce.
................................................
Data

......................................................................................
Podpis Rodzica

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku w celach szkolnych. Przetwarzanie danych odbywać się będzie
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania w siedzibie właściwej szkoły.

................................................
Data

......................................................................................
Podpis Rodzica

Wyrażam zgodę na publikację przez Katolicką Szkołę Podstawową im. św. Królowej Jadwigi w Mariówce
danych osobowych mojego dziecka: …………………………………………………………………………………………………………
dla celów informacyjnych i promocyjnych szkoły.
Niniejsza zgoda na publikację obejmuje takie dane jak: imię, nazwisko, wizerunek, informacje o osiągnięciach, udziale w imprezach/wydarzeniach szkolnych i pozaszkolnych.
Zgoda nie jest ograniczona terytorialnie. Obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty
reklamowe, ulotki, drukowane materiały promocyjne, artykuły w gazetach i czasopismach oraz w internecie itp.
Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
Niniejsza zgoda dotyczy wszelkich zdjęć z udziałem syna/córki wykonanych przez uprawnionego, na jego zlecenie bądź na jego rzecz, w szczególności zdjęć wykonanych w okresie pobierania przez syna/córkę nauki
w ww. szkole i wykorzystanych w materiałach, o których wyżej.
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (aktualnych i przyszłych)
z tytułu wykorzystywania wspomnianego wizerunku i danych osobowych na potrzeby, jak w oświadczeniu.
Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz
o przysługującym prawie wglądu do danych, poprawiania ich i kontroli ich przetwarzania.
………………………………………………………...………………
czytelny podpis rodzica/opiekuna składającego oświadczenie

…………………………………………………………………….
data i miejsce złożenia oświadczenia

