OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA i PRZECHOWYWANIA
DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I RODZICA

Na potrzeby projektu „Przedszkole na równy start - Niepubliczne Przedszkole Salomon-ek
- utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci
z niepełnosprawnościami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie w formie papierowej i
elektronicznej przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Edukacyjne –administratora
przekazanych przez mnie danych, organizatora Niepublicznego Przedszkola Salomonek w
Zielonej Górze następujących danych osobowych mojego dziecka i moich.

………………………………….....................................................................................
(imię i nazwisko dziecka),( imiona i nazwiska Rodziców)
imię i nazwisko, adres zamieszkania i zameldowania,adres e-mail, numer telefonu, pesel,data i
iejsce urodzenia dziecka w celu realizowania zadań związanych z rekrutacją do projektu
„Przedszkole na równy start - Niepubliczne Przedszkole Salomon-ek - utworzenie nowych miejsc
wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami ”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Również na okres udziału dziecka w zajęciach w Niepublicznym Przedszkolu
Salomonek.

Zielona Góra, ............................................................…
data i czytelny podpis rodziców/opiekunów

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UŻYCIA WIZERUNKU

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam *zgody na publikację danych dotyczących wizerunku (w tym
zdjęć) dziecka w celu promocji dziecka i przedszkola na okres udziału dziecka w zajęciach w
Niepublicznym Przedszkolu Salomonek.
*niepotrzebne skreślić

Zielona Góra,…….. ............................................................…
data i czytelny podpis rodziców/opiekunów

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM REKRUTACJI
DZIECI DO PROJEKTU
Oświadczam,że zapoznałem się i akceptuję regulamin rekrutacji do projektu„Przedszkole na
równy start - Niepubliczne Przedszkole Salomon-ek - utworzenie nowych miejsc wychowania
przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami ”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.

Zielona Góra,…….. ............................................................…
data i czytelny podpis rodziców/opiekunów

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ
Oświadczam, że zapoznałam /em się z klauzulą informacyjną i zostałam/-em poinformowana/-y, o
tym, że:zgodnie z 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:
1. Administratorem moich i mojego dziecka danych osobowych jest: Prezes Chrześcijańskiego
Stowarzyszenia Edukacyjnego (CHSE) z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Lilii Wenedy 8, 65342 Zielona Góra, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000254079.

2. Ispektorem ochrony danych w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Edukacyjnym oraz Niepublicznym
Przedszkolu Salomonek jest pani Ewa Wnęk, e-mail: biuro@salomon.edu.pl, tel. 68 3207777.

3. Dane osobowe dziecka i moje będą przetwarzane w celach rekrutacji i udziału w projekcie
„Przedszkole na równy start - Niepubliczne Przedszkole Salomon-ek - utworzenie nowych miejsc
wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych osobowych mojego dziecka, a także
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Mam prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO), gdy uznam, iż
przetwarzanie danych osobowych moich lub mojego dziecka narusza przepisy 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.

Zielona Góra,……... ............................................................…
data i czytelny podpis rodziców/opiekunó

