Fundacja STERNIK-Poznań
ul. Dąbrowskiego 29, 60-840 Poznań
Wniosek o przyjęcie dziecka
PLACÓWKA
HORYZONTY Przedszkole

HORYZONTY Szkoła

SKRZYDŁA Szkoła

DZIECKO
Jeden wniosek dotyczy jednego dziecka. Dla kolejnego dziecka, w razie potrzeby, proszę przygotować nowy wniosek.

Imię

Drugie imię

Nazwisko

PESEL

Data i miejsce urodzenia
Adres zamieszkania (proszę wpisać dokładny adres z kodem pocztowym)

Adres zameldowania (proszę wpisać dokładny adres z kodem pocztowym, jeśli się różni od adresu zamieszkania)

RODZICE
MATKA

OJCIEC

Imię i Nazwisko
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Adres zamieszkania

jak w danych dziecka
inny, jaki?

RODZEŃSTWO
Imię

Data urodzenia

Aktualne miejsce nauki

Planowany zapis
do projektu*

Planowany rok szkolny zapisu

TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
* niepotrzebne skreślić

GRUPA/KLASA
PRZEDSZKOLE
3P
4P
5P
STARTOWA

SZKOŁA
1 KL.
2 KL.
3 KL.
4 KL.

5 KL.
6 KL.
7 KL.
8 KL.

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych osobowych moich i niego dziecka przez Fundację STERNIK-Poznań z siedzibą w Poznaniu (60-840), ul.
Dąbrowskiego 29 i placówki przez nią prowadzone (przedszkole, szkoła podstawowa) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do placówek prowadzonych
przez Fundację. Jestem świadoma/świadomy, że mam prawo do wycofania zgody, co będzie się wiązało z wycofaniem się z procesu rekrutacji oraz do:
a) dostępu do swoich danych osobowych i danych osobowych dzieci i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, sprostowania swoich
nieprawidłowych danych;
b) żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
c) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO.
Jestem świadoma/świadomy, że dane osobowe moje i mojego dziecka w przypadku niepodpisania umowy o naukę podane w niniejszym wniosku zostaną
zniszczone i usunięte z wszelkich nośników elektronicznych po roku od zakończenia procesu rekrutacji.
Wniosek należy przesłać pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście w sekretariacie placówki edukacyjnej.

PODPIS Rodzica/Opiekuna

PODPIS Rodzica/Opiekuna
Data

