DEKLARACJA
POTWIERDZENIA WOLI
kontynuowania edukacji przedszkolnej
Potwierdzam wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej na rok szkolny
w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej * (*niepotrzebne skreślić)

2019/2020

........................................................................................................................................
nazwa przedszkola/szkoły podstawowej

przez syna/ córkę:

........................................................................................................................................
Imię i nazwisko dziecka
numer PESEL dziecka lub w przypadku braku numeru PESEL seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość

data urodzenia dziecka:………………….
W celu aktualizacji i uzupełnienia danych dziecka i rodziców proszę o wypełnienie karty danych
teleadresowych
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA

…………………………………………………………….
Kod pocztowy

Miejscowość

…………………………………………………………….
ulica/osiedle

nr domu

nr mieszkania

DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

…………………………………………………………… ……………………………………………………….
imiona i nazwiska matki dziecka/opiekuna prawnego

…………………………………………………………..

nr telefonu/e-mail

……………………………………………………...

adres zamieszkania matki dziecka

…………………………………………………………… ……………………………………………………….
imiona i nazwisko ojca dziecka/opiekuna prawnego

…………………………………………………………..

nr telefonu/e-mail

……………………………………………………...

adres zamieszkania ojca dziecka

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym

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

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

podpis matki/ opiekuna prawnego
podpis ojca /opiekuna prawnego
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 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 niniejszym przyjmuję do wiadomości, iż podane dane osobowe zawarte w niniejszej
deklaracji będą przetwarzane w celu przeprowadzania procedury kontynuacji edukacji przedszkolnej dziecka. Dane będą
przetwarzane również w systemach informatycznych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Familijny
Poznań, z siedzibą w Poznaniu, ul. Staszica 15, 60-526 Poznań.
Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Dane podaję
dobrowolnie. Zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

...............................................
podpis matki/ opiekuna prawnego

……………………………………….
data przyjęcia deklaracji (wypełnia placówka)

..............................................
podpis ojca /opiekuna prawnego

Aktualizacja obowiązku informacyjnego oraz wcześniej wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych:
I.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dodatkowych w postaci adresu
email i numeru telefonu przez Fundację Familijny Poznań, z siedzibą w Poznaniu, ul. Staszica 15, 60526 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS:
0000044866 w celu porozumiewania się za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, w tym na
przesyłanie informacji i dokumentów związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w tym również
związanych z egzekucją roszczeń lub rozliczeniem finansowym stron po rozwiązaniu umowy. Za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej mogą być w szczególności przesyłane informacje i
dokumenty związane z następującymi bieżącymi sprawami: stanem zdrowia lub zachowaniem dziecka,
nieobecnością dziecka w szkole oraz naliczaniem lub uiszczeniem opłat za wyżywienie dziecka w szkole,
w tym m. in. korespondencja zawierająca faktury, przypomnienia o terminie zapłaty lub wezwania do
zapłaty.
……………………………………
Data i podpis

II.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dodatkowych w postaci adresu
email przez Fundację Familijny Poznań, z siedzibą w Poznaniu, ul. Staszica 15, 60-526 Poznań, wpisaną
do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000044866 w celu
przesyłania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji i dokumentów handlowych,
marketingowych lub promocyjnych.
……………………………………
Data i podpis

III.

1.
2.

Ja,
niżej
podpisany,
reprezentując
moje
dziecko,
tj……………………………….
...............................................................................................,
udzielam
bezwarunkowo
nieodpłatną zgodę na rozpowszechnianie przez Fundację Familijny Poznań, z siedzibą w Poznaniu, ul.
Staszica 15, 60-526 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod nr KRS: 0000044866, wizerunku mojego dziecka, a także imienia i nazwiska w celach:
dokumentowania życia placówki na stronie internetowej placówki - tak/nie
dokumentowania życia placówki na fanpagu placówki prowadzonym na portalu społecznościowym –
tak/nie.

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku utrwalonego podczas wydarzeń w placówce
w powyższych celach – tak/nie
Celem umożliwienia rozpowszechnienia wizerunku w celach, w sposób i na zasadach określonych w niniejszym
oświadczeniu wyrażam także zgodę na dokonanie przez Fundację Familijny Poznań, samodzielnie lub za
pośrednictwem osób trzecich, zmian i modyfikacji wizerunku, niezbędnych do jego rozpowszechniania, a
polegających na jego obróbce graficznej (retusz, zmiana kadrowania i inne tym podobne modyfikacje) oraz na
wkomponowaniu wizerunku w inne utwory, w tym artykuły, z zastrzeżeniem, że te zmiany i modyfikacje nie mogą
zniekształcać wizerunku. Zmiany i modyfikacje dokonane na zasadach określonych w zdaniu poprzednim nie
wymagają odrębnego zatwierdzania.
Niniejsza zgoda nie jest ograniczona przedmiotowo, ani terytorialnie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Familijny Poznań następujących danych osobowych takich jak:
wizerunek, imię i nazwisko mojego dziecka dla celów wskazanych powyżej, zgodnie z Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.
……………………………………
Data i podpis
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Familijny Poznań następujących danych osobowych takich jak:
mój wizerunek, imię i nazwisko dla celów wskazanych powyżej, zgodnie z Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.
……………………………………
Data i podpis

IV.

Rodzic/ opiekun prawny oświadcza, że został poinformowany, iż w placówce zainstalowany jest
monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie placówki oraz ochrony mienia.

……………………………………
Data i podpis

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), dalej „RODO”, niniejszym informujemy:
1. Administratorem danych osobowych uczniów, rodziców, opiekunów prawnych uczniów, przetwarzanych
podczas korzystania z usług przedszkola, jest Fundacja Familijny Poznań, z siedzibą w Poznaniu, ul.
Staszica 15, 60-526 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod nr KRS: 0000044866, numer NIP 778-13-95-875.
2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z wyznaczonym przez
Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: iod@familijny.pl albo
pisemnie na adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe oraz dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celu umożliwienia dziecku
korzystania z usług przedszkola, w szczególności:
a. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze lub wykonania zadań
realizowanych w interesie publicznym, w tym w celu świadczenia usług edukacji przedszkolnej,
kontynuacji edukacji przedszkolnej w danej placówce – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e
RODO, wynikających z przepisów prawa, w tym z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o systemie informacji oświatowej,
b. w celu realizacji umowy zawartej z Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
c. w celu uczestnictwa dziecka w konkursach, wycieczkach, zajęciach dodatkowych – na podstawie
wyrażonej przez Państwa zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
d. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak dochodzenie
roszczeń, windykacja należności, obrona przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO,
e. w celu na przesyłania rodzicom, opiekunom prawnym za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej informacji i dokumentów handlowych, marketingowych lub promocyjnych – na
podstawie
wyrażonej
zgody,
tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
f.
w celu komunikacji z rodzicem za pośrednictwem elektronicznych środków przekazu – na
podstawie wyrażonej zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
g. w celu dokumentowania życia przedszkola w postaci publikacji zdjęć i wykorzystania wizerunku
dziecka na stronie internetowej/portalu społecznościowym – na podstawie wyrażonej przez
Państwa zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
h. w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników lub ochrony mienia przetwarzane są
dane osobowe za pośrednictwem systemu monitoringu wizyjnego – na podstawie art. art. 6
ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe,
i.
ewentualne dane na temat zdrowia dziecka będą przetwarzane w celu zapewnienia
odpowiedniej opieki, diety – na podstawie wyraźnej zgody rodzica, tj. art. 9 ust. 2 lit. a
RODO.
4.

Monitoringiem wizyjnym objęte są korytarze, wejście do budynku, teren wokół budynku, sale, gdzie
prowadzone są zajęcia. Stosowanie monitoringu w salach jest konieczne z uwagi na zapewnienie

5.

6.

bezpieczeństwa dzieci, nie narusza godności oraz innych dóbr osobistych uczniów pracowników i innych
osób.
Państwa dane osobowe oraz dane dziecka mogą być przekazane podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora,
uczestniczącym w wykonywaniu czynności Administratora, tj. m.in. podmiotom obsługującym systemy
informatyczne,
udostępniającym
systemy
informatyczne,
podmiotom
świadczącym
usługi
marketingowe, hostingowe, prawne. Dane osobowe pochodzące z monitoringu wizyjnego mogą zostać
udostępnione sądom, organom ścigania, likwidatorom szkód, podmiotom świadczącym usługi
informatyczne, i usługi doradztwa prawnego na rzecz Administratora.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (nienależących do Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywanie przez okres obowiązywania umowy
oraz przez okres wskazany w przepisach prawa. Dane przetwarzane na podstawie zgody będę
przetwarzane do momentu jej cofnięcia. Nagrania z monitoringu przechowywane będą przez okres
maksymalnie 1 miesiąca od dnia ich nagrania. Jednakże w przypadku, gdy nagrania z monitoringu
stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął
wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, termin określony powyżej ulega
przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
7.

Posiadają Państwo:
a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
b. prawo do sprostowania danych osobowych i ich uzupełnienia (art. 16 RODO),
c. prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
d. prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
e. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
f.
prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO).
8. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, możecie
Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na czynności przetwarzania podjęte przed
cofnięciem zgody.
9. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych.
10. Podanie danych osobowych koniecznych do zawarcia umowy i spełnienia obowiązku prawnego jest
obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z
usług edukacyjnych świadczonych przez Administratora. Podanie danych osobowych przetwarzanych na
podstawie zgody (wykorzystanie wizerunku dziecka, zgoda na otrzymywanie informacji handlowych,
udział w konkursach, wycieczkach, itd.) jest dobrowolne i nie ma wpływu na świadczeń usług
edukacyjnych przez Administratora. Z chwilą wejścia na teren placówki akceptują Państwo fakt
przetwarzania przez Administratora danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego.
11. Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

……………………………………
Data i podpis

