
Załącznik nr 1 

                                                              do zarządzenia nr 9/2021 dyrektora PS4 w Wieliczce z dnia 29 marca 2021 roku 

Dane rodziców / opiekunów dziecka 

.................................................................................................    

(imiona i nazwiska)                                                                                                                                                                                                            Dyrektor 

Przedszkola Samorządowego nr 4 w Wieliczce 

 

 

Wniosek o zorganizowanie zajęć w przedszkolu 

     
                 Wnoszę o zorganizowanie dla ................................................................................................................................  

                                                                                ( imię i nazwisko dziecka)                                                                

zajęć w przedszkolu w dniach od ...................................................do........................................... 

 

w godzinach: od ....................................do ................................... 

Wniosek swój uzasadniam faktem, iż: 

 

1) .............................................................................. posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego*·  

                              (dane dziecka)  

2a) jestem zatrudniona/y w podmiocie wykonującym działalność leczniczą 

w............................................................................................................................ ............................................*  

2b) realizuję zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego 

w ............................................................................................................................................................. .........* 

2c) realizuję zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 polegające 

na …......................................................................................................................... ............. .........* 

2d) pełnię służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny 

w …...................................................................................................................................................................* 

2e) wykonuję działania ratownicze w...............................................................................................................* 

2f) jestem zatrudniona/y w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.6 pkt 5 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2020r. poz. 1876 i 2369) 

w…...................................................................................................................................... ..............................* 

2 g) jestem zatrudniona/y w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art 48a w/w ustawy z 12 marca 2004 r. 

w ........................................................................................................................................* 

2h) jestem zatrudniona/y w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o 

których mowa w art. 67 i art. 69 w/w ustawy z dnia 12 marca 2004 r. w …...................................................... .................................................................................* 

2i) jestem zatrudniona/y w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach 

preadopcyjnych w …................................* 

2j) jestem zatrudniona/y w formach opieki nad dziećmi do lat 3 w …............................................................................* 

2k) jestem zatrudniony/a 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 :....................................................................................................................* 

                          

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

                                                                                                     (podpis rodziców / opiekunów prawnych) 

 

 

* wybrać właściwe, w przypadku wyboru pkt 2a), 2b), 2d), 2e), 2f), 2g), 2h), 2i), 2j) wpisać nazwę podmiotu,  w przypadku  wyboru pkt 2c) wpisać rodzaj wykonywanych zadań 

 



 

 Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:  
1. Administratorem Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe nr 4 w Wieliczce z siedzibą przy ul. 
os. Szymanowskiego nr.10, 32-020 Wieliczka, reprezentowane przez Dyrektora, http://www.przedszkole4.wieliczka.eu/  

2. W przedszkolu został powołany inspektor danych osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za 
pomocą adresu e-mail iod2@synergiaconsulting.pl tel:(+48) 693 337 954  

3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych stanowić będą:  

1) udzielona przez Panią/Pana zgoda n (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO)  

2) działania niezbędne do zawarcia z Panią/Panem umowy oraz późniejsze jej wykonywanie (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)  

3) obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO), związane z działalnością wychowawczą, opiekuńczą 
oraz innymi działaniami statutowymi w szczególności wynikającymi z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 
2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późn. zm.).  

4) niezbędność przetwarzania w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (Art. 6 ust. 1 lit. e RODO)  

4. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnio-
nych takich jak:  

1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,  

2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy po-
wierzenia przetwarzania danych osobowych.  

5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i prze-
chowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Admini-
stratora (Rzeczowy Wykaz Akt).  

6. Posiada Pani/Pan prawo:  

1) dostępu do treści swoich danych,  

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,  

1 3) żądania usunięcia danych, gdy: • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,  

2 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;  
3  
4 4) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,  
5 5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządze-
nia RODO,  
6 6) ograniczenia przetwarzania, gdy:  
7 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,  
8 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, 
żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,  
9 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane 
dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;  
10 7) prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. 
a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
11 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobo-
wych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

 


