WN IOSEK
o korzystanie z usług Przedszkola Fundacji JiM
UWAGA: wypełnienie wniosku nie jest jednoznaczne z decyzją o przyjęciu.
1. WNIOSEK KANDYDATA
Nazwisko i imię/imiona kandydata/-ki:

PESEL
Kandydata/kandydatki
Imię ojca:

Data urodzenia:

Imię matki:

Adres zamieszkania:

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż w pkt. wyżej):

Ubiega się o przyjęcie do Przedszkola JiM w roku szkolnym:
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zostało wydane z uwagi na:
Czy kandydat jest pod opieką poradni Kliniki JiM? (proszę zaznaczyć właściwą)
NIE
TAK
Poradnia Logopedyczna
Poradnia dla Dzieci z Autyzmem
Dane kontaktowe
nazwisko i imię:
rodziców/opiekunów
prawnych:
telefon kontaktowy:
nazwisko i imię:
telefon kontaktowy:

1. Oświadczam, że wyżej wymienione dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Łódź, dnia .........................................

..…………………………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH WE WNIOSKU
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku
w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego Kandydata do Przedszkola
Fundacji JiM.

Łódź, dnia ......................................

…................................................
podpis rodzica/opiekuna prawnego

..................................................................
podpis rodzica/opiekuna prawnego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w procesie
rekrutacji kandydatów (dzieci) do Przedszkola JiM
1. Administratorem danych osobowych kandydatów do Przedszkola (dzieci) oraz
ich rodziców/opiekunów prawnych jest Fundacja „JIM” z siedzibą w Łodzi (93279) przy ul. Tatrzańskiej 105, adres e-mail: iod@jim.org,
numer telefonu 42 643 46 70, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000127075, numer NIP: 7282455613,
REGON: 473070238, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie ŁodziŚródmieścia w Łodzi, XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich
usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,
wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z
wymogami prawnymi.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Przedszkola
JiM na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w s
prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
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4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie
niemożność przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego kandydata (dziecka)
do Przedszkola JiM.
5. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody,
przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie
to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego
dokonano przed jej cofnięciem.
6. Administrator może przekazywać Pani/Pana dane/ dane kandydata (dziecka)
następującym odbiorcom: podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe
na podstawie przepisem prawa oraz upoważnione przez Administratora
podmioty wspierające proces rekrutacji.
7. Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych/ danych
osobowych kandydata (dziecka) odbiorcom spoza EOG, czyli do państw
trzecich.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
9. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przetwarzane:
a) w przypadku przyjęcia kandydata do Przedszkola Fundacji JiM - przez okres
świadczenia usług na podstawie umowy o korzystanie z usług Przedszkola Fundacji
JiM oraz czas niezbędny do wykazania prawidłowego jej wykonania, czyli długość
terminu przedawnienia roszczeń, a także przez czas wynikający z przepisów
podatkowych,
b) w przypadku nieprzyjęcia kandydata do Przedszkola Fundacji JiM - przez okres
jednego roku od zakończenia postepowania rekrutacyjnego wobec kandydata.

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną

Data i podpis
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