WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
ADRESAT WNIOSKU (1)
FUNDACJA EDUKACJI MIĘDZYNARODOWEJ Z SIEDZIBĄ
WE WROCŁAWIU, KRS: 0000041253 POSIADAJĄCA
FUNDACJA/FEM/ADMINISTRATOR
STATUS ORGANU PROWADZĄCEGO DWUJĘZYCZNĄ
DANYCH OSOBOWYCH
SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ ATUT
ADRES KORESPONDENCYJNY DLA
DORĘCZEŃ STRONIE PRZESYŁEK
UL.RACŁAWICKA 101, 53-149 WROCŁAW
LISTOWYCH
TELEFON, E-MAIL,
(71) 782 26 25; atut@fem.org.pl

WNIOSKODAWCA*/RODZIC*
INNY PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY
(PROSIMY WSKAZAĆ STATUS)*
ADRES ZAMIESZKANIA
ADRES ZAMELDOWANIA
ADRES KORESPONDENCYJNY DLA
DORĘCZEŃ PRZESYŁEK LISTOWYCH
PESEL* / SERIA,NR PASZPORTU KRAJ
WYDANIA*
ADRES DO KORESPONDENCJI E-MAIL
TELEFON DO KONTAKTU
W GODZ. 8.00-16.00
TELEFON DO KONTAKTU
PO GODZ. 16.00

WNIOSKODAWCA
1.
2.
AD.1.
AD.2.
AD.1.
AD.2.
AD.1.
AD.2.
AD.1.
AD.2.
AD.1.
AD.2.
AD.1.
AD.2.
AD.1.
AD.2.

ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.

DZIAŁAJĄCY NA RZECZ DZIECKA
IMIĘ I NAZWISKO
DATA URODZENIA
MIEJSCOWOŚĆ I WOJEWÓDZTWO
ADRES ZAMIESZKANIA
ADRES ZAMELDOWANIA
OBYWATELSTWO
PESEL* / SERIA, NR PASZPORTU,
KRAJ WYDANIA *
PRZYNALEŻNOŚĆ DO OBWODU
SZKOLNEGO
NAZWA I ADRES PRZEDSZKOLA LUB
SZKOŁY, DO KTÓREJ DZIECKO
OBECNIE UCZĘSZCZA
JĘZYKI, W KTÓRYCH DZIECKO
KOMUNIKUJE SIĘ (Z OZNACZENIEM
POZIOMU KOMUNIKACJI)
DZIECKO MA RODZEŃSTWO W
KTÓREJKOLWIEK SZKOLE
PROWADZONEJ PRZEZ FEM

(język ojczysty)
oraz
TAK

NIE

Proszę o zakwalifikowanie Dziecka do procesu rekrutacji i w razie jego pozytywnego wyniku, proszę
o przyjęcie Dziecka w poczet uczniów Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej ATUT Fundacji Edukacji
Międzynarodowej („Szkoła”) na rok szkolny
do klasy
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Niniejszym oświadczam, że wiadomo mi, że niniejszy Wniosek nie stanowi żadnych
podstaw do dochodzenia roszczeń o udział Dziecka w procesie rekrutacji, jak również
o przyjęcie Dziecka w poczet uczniów Szkoły (w szczególności z uwagi na ograniczoną
liczbę miejsc w klasach Szkoły).
Potwierdzam przyjęcie do wiadomości poniższej klauzuli informacyjnej:
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy:
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Edukacji Międzynarodowej z siedzibą we
Wrocławiu, pod adresem: ul. Racławicka 101, 53-149 Wrocław, KRS: 0000041253 („FEM”,
„administrator”), także jako organ prowadzący: Wroclaw International School, niepubliczną
placówkę oświatowo-wychowawcza; Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu;
Dwujęzyczną Szkołę Podstawową ATUT Fundacji Edukacji Międzynarodowej.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym w razie sprzeciwów lub cofnięcia
udzielonej zgody możliwy jest kontakt z FEM na adres listowny (Fundacja Edukacji
Międzynarodowej, ul. Racławicka 101, 53-149 Wrocław) lub przez elektroniczną skrzynkę
(rodo@fem.org.pl).
Dane osobowe podane przez Państwa (obejmujące także dane osobowe Dziecka, którego jesteście
Państwo opiekunami prawnymi) przetwarzane są przez administratora w zgodzie z przepisami
prawa, na podstawach i w celach określonych w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem:
www.fem.org.pl („Polityka Prywatności”), m.in. w celu wykonania umowy (m.in. w zakresie
rekrutacji), której Państwo będziecie lub jesteście Stroną lub podjęcia działań na Państwa żądanie
przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w celu wykonania obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w celu ochrony żywotnych interesów
osoby, której dotyczą dane osobowe (m.in. w zakresie profilaktyki zdrowotnej i żywieniowej);
w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub
osobę trzecią, opisanych w Polityce Prywatności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności
zabezpieczenia bądź ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym związanych z zawartą
umową, archiwizowania dokumentacji związanej z procesem ofertowania, rokowań i negocjacji i/lub
zawarciem umowy; prowadzenia statystyk, własnych działań marketingowych produktów i usług
bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej lub z ich wykorzystaniem (adresy e-mail
i numery telefonów) prowadzonych wyłącznie na podstawie zgody, obsługi zgłoszeń, kierowanych
z wykorzystaniem formularza kontaktowego i wniosków w każdej innej formie. Podanie danych
osobowych administratorowi zawartych we Wniosku jest niezbędne do zawarcia umowy (m.in.
w zakresie rekrutacji), rozliczenia prowadzonej działalności i wykonania ustawowych obowiązków
administratora. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne
do zawarcia i wykonania umowy, w tym zrealizowania przez administratora świadczeń (m.in.
w zakresie rekrutacji). Niepodanie danych osobowych skutkuje także brakiem możliwości
zrealizowania przez administratora ustawowych obowiązków, związanych z osobą, której dane
dotyczą, m.in. z zakresu prawa oświatowego i prawa podatkowego. Dane osobowe nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób,
że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje,
miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na
kontrahentów (także potencjalnych) administratora.
W ramach wykonywanych czynności administrator korzysta z plików cookies w sposób szczegółowo
opisany w Polityce Prywatności, w tym obserwuje i analizuje ruch na stronach internetowych
administratora, jak również podejmuje działania remarketingowe, jednakże w ramach tych
czynności nie przetwarza danych osobowych w rozumieniu RODO.
Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadacie Państwo
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania)
danych; prawo do usunięcia danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy
publicznej; prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody; prawo do
wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
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00 - 193 Warszawa) jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
unijnego rozporządzenia RODO.
Odbiorcami danych osobowych są podmioty opisane w Polityce Prywatności, w szczególności:
podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, księgową i finansową, banki,
profesjonalni doradcy, organy państwowe i inne podmioty uprawnione na mocy obowiązującego
prawa do otrzymywania danych osobowych, podmioty współdziałające z administratorem
w działalności prowadzonej przez administratora, w tym wykonaniu obowiązków administratora
wynikających z zawartych z Państwem umów. Państwa dane osobowe co do zasady nie są
przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), jednakże ich
przekazanie może nastąpić poza obszar EOG, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania
obowiązków administratora wobec podmiotów współdziałających z administratorem, w tym
wykonaniu obowiązków administratora wynikających z zawartych z Państwem umów, m.in.
w sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału podmiotów posiadających siedziby poza
obszarem EOG.
W przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych podstawowy okres
przechowywania danych, w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej
w okresie poprzedzającym zawarcie umowy lub w trakcie wykonywania umowy, trwa maksymalnie
do czasu upływu okresu wynikającego z obowiązujących przepisów prawa lub okresu niezbędnego
do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia
bądź ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub okresu przedawnienia roszczeń
cywilnoprawnych lub możliwości skutecznego podniesienia zarzutu przedawnienia.
Administrator wskazuje na niezbędność zapoznania się przez Państwa, z informacjami
z zakresu przetwarzania danych osobowych, zawartymi w Polityce Prywatności,
co winno nastąpić przed podaniem administratorowi danych i podpisaniem (wysłaniem)
Wniosku. Podpisanie (wysłanie) przez Państwa Wniosku stanowi potwierdzenie,
iż jesteście Państwo świadomi praw wynikających z postanowień RODO oraz
informacjami zawartymi w Polityce Prywatności.

DATA I CZYTELNE PODPISY WNIOSKODAWCÓW:

AD. 1. OPIEKUN: …………………………

AD. 2. OPIEKUN: …………………………

(1) Wypełniony i oryginalnie, własnoręcznie podpisany Wniosek winien być przekazany FEM:
Bezpośrednio w sekretariacie Szkoły pod adresem: ul. Racławicka 101, 53-149 Wrocław
lub
Listownie na adres: Fundacja Edukacji Międzynarodowej, ul. Racławicka 101, 53-149 Wrocław.
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