Gdańsk, dnia ………………….

……………………………………………..
Imiona i nazwiska rodziców dziecka
……………………………………………..
Adres zamieszkania
……………………………………………..
Telefon
……………………………………………..
e-mail

Dr Anna Budzińska
Dyrektor Fundacji –
Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka
ul. Malczewskiego 139
80-114 Gdańsk

PODANIE
Uprzejmie prosimy o przyjęcie w roku szkolnym 20…./20…. córki/syna
………………………………… urodzonej/urodzonego dnia ………………………………..
do Przedszkola Specjalnego dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym prowadzonego przez
Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka.
…………………………………………….
(podpis rodzica)
…………………………………………….
(podpis rodzica)
Administratorem danych osobowych jest Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka z siedzibą przy ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk. Z
Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: biuro@iwrd.pl, telefonicznie pod numerem 58 341 44 41 lub pisemnie pod
adresem: Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk. U Administratora danych osobowych został wyznaczony
Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@iwrd.pl lub pisemnie na adres: Instytut Wspomagania i Rozwoju
Dziecka, ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Dane będą
przetwarzane w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
Administratora. Podmiot przetwarza dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane osobowe
będą przechowywane przez okres zależny od celu przetwarzania. Administrator zapewnia prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu
zawarcia i wykonywania umowy przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych,
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi
danych. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z
powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu przyjęcia niniejszego podania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka.

Gdańsk,

........................

……..………………………

(data)

(czytelny podpis Rodzica/ Opiekuna prawnego)

