Deklaracja dot. zajęć gimnastyki korekcyjnej w Zespole Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej
Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej ogłasza nabór dzieci
i młodzieży zamieszkującej w Dąbrowie Górniczej na zajęcia gimnastyki korekcyjnej w roku szkolnym
2018/2019 w wymiarze 4 godzin tygodniowo ( 2 godziny pływania i 2 godziny gimnastyki na sali).
Deklaruję udział mojego dziecka ……………………………………….. ucznia klasy ……… szkoły …….…... w tych
zajęciach w roku szkolnym 2018/2019 i dostarczenie /uaktualnienie* skierowania od lekarza
specjalisty (tj. pediatra, lekarz rodzinny, lekarz poradni wad postawy) do 15 września 2018r.

………………………………
Data
*Zaznaczyć właściwe

…………………………………………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego
tel. kontaktowy ……………………………………..

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA
Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 4 w Dąbrowie Górniczej
reprezentowany przez Dyrektora Szkoły mgr Elżbieta Pełka z siedzibą w Dąbrowie Górniczej,
41-303, ul. Łęknice 35;
2. inspektorem ochrony danych jest Pan Łukasz Więckowski, adres e-mail:
biuro@lumiconsulting.pl, Tel. 503 038 001;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzania zajęć gimnastyki korekcyjnej
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r., w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO;
4. odbiorcą danych osobowych będą pracownicy administracji, oraz pracownicy pedagogiczni
Zespołu Szkół Nr 4 w Dąbrowie Górniczej;
5. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6. dane osobowe będą przechowywane przez cały okres odbywania zajęć z gimnastyki
korekcyjnej w Zespole Szkól Nr 4 w Dąbrowie Górniczej oraz archiwizowane zgodnie
z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych dziecka oraz prawo do
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu;
8. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz danych dziecka, narusza przepisy
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016r.;
9. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów
związanych z udziałem w zajęciach gimnastyki korekcyjnej.

..........................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

