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Obowiązek informacyjny przy wniosku  

o zapisanie dziecka do szkoły / przedszkola 
 

 

    Załącznik ______do umowy nr__________________________________________  

 

 

 

Administratorem danych osobowych zawartych we Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły jest Dyrektor Zespołu Przedszkolno-Szkolnego ZOO 

Zaradni Odważni Oryginalni, w Środzie Wielkopolskiej, ul. Akacjowa 13 63-000 Środa Wielkopolska. 

Podane we Wniosku dane osobowe przetwarzane są wyłączenie w celu rozpatrzenia wniosku o przyjęcia dziecka do szkoły, a następnie w celu 

zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług edukacyjnych. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie 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) oraz Ustawy Prawo Oświatowe.  

Podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku, a następnie do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług edukacyjnych. 

W przypadku niepodania danych wniosek nie będzie mógł być rozpatrzony.  

Dane osobowe, które zostały podane przez Panią/Pana w niniejszym Wniosku oraz w Umowie przechowujemy przez okres 10 lat od dnia 

rozwiązania lub zakończenia umowy o świadczenie usług edukacyjnych.   

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, a także danych dziecka oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, 

a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądanie zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych osobowych.  

Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza obowiązujące w tym zakresie przepisy, może Pani/Pan wnieść skargę do organu 

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie kontroli przetwarzania danych osobowych.  

Administrator może przekazać dane osobowe organom uprawnionym, tj.: 

- Urząd Miasta i Gminy Środa Wlkp., 

- Wielkopolski Kurator Oświaty. 

Ponadto dane zawarte we Wniosku Administrator może przekazywać wyłącznie dwóm grupom odbiorców: 

- osobom upoważnionym, tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje 
obowiązki, 

- podmiotom przetwarzającym którym Administrator zlecił czynności wymagające przetwarzania danych, tj.: firmie wykonującej 
zdjęcia oraz nagrywającej materiały filmowe z wydarzeń szkolnych, firmie wykonującej fotografię okolicznościową i szkolną, firmie 
nadzorującej zasoby szkolnej sieci komputerowej i telekomunikacyjnej. 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan uzyskać kontaktując się z Administratora Danych za pośrednictwem 

poczty elektronicznej, wysyłając zapytanie na adres e-mail: daneosobowe@szkolazoo.pl lub bezpośrednio w siedzibie Szkoły.  
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