(

Opole, …...........................................
(Imiona i nazwisko rodziców / prawnych opiekunów)
……………………………………………………………
(adres zamieszkania)
……………………………………………………………

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW.

Proszę o przyjęcie mojego dziecka………………………………………………..
( imię i nazwisko , klasa )

Na listę korzystających ze śniadań……………………………….
( tak lub nie )

a także z obiadów ………………………….
( tak lub nie )

Zobowiązujemy się do regularnego i terminowego uiszczania opłat z tego
tytułu.
O wszelkich zmianach dotyczących korzystania z posiłków będziemy
informować droga pisemną.

………………………………………
( czytelny podpis rodziców lub prawnych opiekunów )

1. Administratorem podanych danych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych dostępne są na stronie
internetowej www.zsp2opole.pl w zakładce Kontakt, a bezpośredni kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych będzie możliwy pod adresem e-mail: iodo@zsp2opole.pl.
3. Podane dane identyfikacyjne ucznia i rodziców/opiekunów zbierane są w celu sprawnego
prowadzenia procedury zapisu do świetlicy oraz organizacji pracy świetlicy na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze danych. Dane osób upoważnionych do odbioru
dziecka przetwarzane są w celu zapewnienia opieki w świetlicy na podstawie art. 6 ust. 1
lit. e) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym
4. Dane osobowe zgromadzone w celu zapisu do świetlicy oraz zapewnienia opieki są
przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń objęty jest opieką
5. Podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem upoważnionych
przepisami prawa.
6. Mam prawo do wglądu i poprawiania treści swoich danych osobowych, prawo do
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Obowiązek podania danych identyfikacyjnych wynika z zapisów Ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo Oświatowe.
Podanie danych osób upoważnionych do odbioru dziecka jest dobrowolne.

…………………………………………………………..
(czytelny podpis rodziców lub prawnych opiekunów)

