Zakład Gospodarczy „BURSA” Sp. z o.o.
42-620 Nakło Śl., ul. Powstańców 18
NIP – 6452409110; KRS: 0000653704; REGON 240440517
tel.: 32/381-57-60, fax: 32/284-35-89 e-mail: bursa@bursanaklo.pl

Podanie o przyjęcie do “BURSY w Nakle Śl.”
Nazwisko i imię wychowanka:
Data urodzenia:_____________________________________________ PESEL:_____________________
Nazwiska i imiona rodziców (opiekunów):
Adres rodziców (opiekunów):
Szkoła i klasa do której będzie uczęszczał (a):
Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do „Bursy w Nakle Śl.” na rok szkolny:

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem i statutem „BURSY” i zobowiązuje
się do ich przestrzegania oraz zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną o
przetwarzaniu danych.
Podpis ucznia:
Podpis rodzica/prawnego opiekuna:
Telefon do rodziców/prawnych opiekunów:
Nakło Śląskie dnia:

OŚWIADCZENIE
1. Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na podejmowanie przez kierownictwo i wychowawców
Bursy wszelkich działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa mojemu dziecku
w placówce m.in. wezwanie pogotowia, skierowanie dziecka do szpitala na obserwację w razie potrzeby,
kontakt z policją w razie konieczności i innych działań po telefonicznych uzgodnieniach z
rodzicami/prawnymi opiekunami.
2. Zobowiązuję się pokryć koszty naprawy powierzonego dziecku sprzętu oraz wyposażenia w przypadku
wyrządzonej jakiejkolwiek szkody w tym również koszty malowania w przypadku zabrudzenia ścian.
3. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody, żeby mój syn/córka/wychowanek ………………………………….
mógł/mogła wychodzić poza teren bursy w czasie wolnym.
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4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb urzędowych Bursy, w tym
zgodę na pozyskiwanie przez wychowawców bursy informacji ze szkoły o postępach dziecka w nauce.
Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na portalach społecznościowych i
stronie internetowej BURSY z imprez integracyjnych, zajęć i innych spotkań organizowanych w bursie, jak
również imienia i nazwiska przy uzyskanych nagrodach i pochwałach w BURSIE.
5. Zobowiązuję się do uiszczenia wszelkich płatności związanych z pobytem dziecka w Bursie do 10-go
każdego miesiąca.
6. Dodatkowe informacje rodziców/prawnych opiekunów (poufne informacje do wiedzy wychowawcy/opiekuna)
dotyczące:
- zdrowia dziecka ( np. stałe leki, uczulenia itp.)
- syn/córka posiada/nie posiada opinię lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej
poradni specjalistycznej.
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
7. Przyjmuję do wiadomości, że przyjęcie do bursy dotyczy rezerwacji miejsca od 01 września danego roku
szkolnego (dla podań złożonych do 31sierpnia) lub od dnia złożenia podania w okresie późniejszym aż do
końca danego roku szkolnego. Dlatego też zobowiązuję się do wnoszenia opłaty stałej za ten okres (bez lipca i
sierpnia), również za miesiące nieobecności dziecka w bursie. Z opłaty stałej w wyjątkowych przypadkach
może zwolnić Prezes Zarządu Zakładu Gospodarczego „BURSA” Sp. z o.o. .
8. Rezygnacja z bursy następuje tylko w przypadku rezygnacji z nauki w zgłoszonej szkole, z powodów choroby
lub za zgodą Dyrektora BURSY w Nakle Śl., na pisemny wniosek rodziców/opiekunów ucznia wraz z
uzasadnieniem.
9. Inne uwagi: ………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….

…………….……………………………….
(podpis rodziców/prawnych opiekunów)

……………………..……
(podpis ucznia)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarczy „BURSA” sp. z o.o. z siedzibą w Nakle Śląskim
42-620, ul. Powstańców 18;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji, potrzeb urzędowych i informacyjnych Bursy (pkt. 3 i 5
oświadczenia str. 2) na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a ustawy o RODO
3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
4)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z ustawą o rachunkowości;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem przyjęcia do Bursy . Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania,
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa przyjęcia do Bursy;
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Strona 2 z 2

