
Zgoda rodziców na dodatkowe wsparcie językowe w przedszkolu (SPATZ) w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia  

Zgoda rodziców na rok przedszkolny _______ 

na udział w programie wsparcia językowego w przedszkolu (SPATZ) 

kraju związkowego Badenia-Wirtembergia 

 
 

 

Szanowni Rodzice, 

 

nasze przedszkole ________________________________________________________  

chce ubiegać się o dodatkową dotację kraju związkowego Badenia-Wirtembergia na realizację 

programu dodatkowego wsparcia językowego w przedszkolu. 

 

Celem programu „Dotacje na wsparcie językowe we wszystkich placówkach opieki dziennej 
dla dzieci z dodatkowymi potrzebami (wytyczne SPATZ)” jest wsparcie dzieci z dodatkowymi 

potrzebami językowymi w okresie przedszkolnym poprzez specjalne lekcje nauki języka wykraczające 

poza ogólne wsparcie językowe w przedszkolu. 

Dalsze informacje na temat dodatkowego wsparcia językowego w przedszkolu można znaleźć na 

stronie www.sprachfoerderung-bw.de. 

 

Krajowy bank L-Bank na zlecenie Ministerstwa Szkolnictwa realizuje procedurę przyznawania dotacji. 

Odpowiednie dokumenty można znaleźć na stronie www.l-bank.de/SPATZ. 

 

W przypadku Państwa dziecka stwierdziliśmy, że dodatkowe wsparcie językowe byłoby korzystne i 

wskazane, a zatem istnieje potrzeba dodatkowego grupowego wsparcia językowego. Chętnie 

udzielimy szczegółowych informacji podczas indywidualnej rozmowy. 

 

Bardzo chcielibyśmy, aby Państwa dziecko wzięło udział w planowanym dodatkowym programie 

wsparcia językowego w naszej placówce. Aby ubiegać się o krajową dotację na realizację programu, 

musimy spełnić określone warunki. Jednym z nich jest wyrażenie przez rodziców zgody na udział 

dziecka w programie. 

 

Serdecznie prosimy Państwa o podpisanie zgody na udział dziecka w programie. Zapewniamy, że w 

ramach procedury ubiegania się o dotację dane osobowe Państwa dziecka nie będą przekazywane 

osobom trzecim, a dane są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych 

Badenii-Wirtembergii. 

 

 

Z góry dziękujemy za Państwa zgodę. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.sprachfoerderung-bw.de/
http://www.l-bank.de/SPATZ


Zgoda rodziców na dodatkowe wsparcie językowe w przedszkolu (SPATZ) w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia  

 

Zgoda: 
 

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ___________________________________ 
      w programie dodatkowego wsparcia językowego w przedszkolu (SPATZ) 

      finansowanym przez kraj związkowy Badenia-Wirtembergia. Wiem, że udział jest 
dobrowolny.  

 Wyrażam zgodę na przekazanie przez przedszkole imienia i nazwiska oraz daty 
urodzenia mojego dziecka bankowi Landeskreditbank Baden-Württemberg-
Förderbank (L-Bank) w celu ubiegania się o finansowanie programu 
dodatkowego wsparcia językowego.  

     Dane osobowe Państwa dziecka są przetwarzane zasadniczo wyłącznie przez 
przedszkole. Dane dziecka mogą być przekazane bankowi Landeskreditbank 
Baden-Württemberg - Förderbank (L-Bank) jedynie w przypadku 
przeprowadzanych wyrywkowo kontroli. L-Bank potrzebuje powyższych danych 
do spełnienia nałożonego na niego obowiązku weryfikacji warunków kwalifikacji. 
Mam świadomość, że bez tej zgody moje dziecko nie może uczestniczyć w 
programie wsparcia językowego.  

 
Zgoda jest dobrowolna i może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie może 
dotyczyć również tylko części zadeklarowanych powyżej zgód. Wycofanie zgody nie ma wpływu 
na legalność przetwarzania danych osobowych na jej podstawie do czasu cofnięcia. Brak lub 
wycofanie zgody nie powoduje żadnych negatywnych skutków. 
 
Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest Ministerstwo Szkolnictwa, 
Młodzieży i Sportu.  
  
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody. 
Ze względów prawnych dane osobowe będą przechowywane po zakończeniu programu wsparcia 
językowego, a następnie zostaną usunięte.   
 

Mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, do ich poprawiania, usuwania lub 
ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przekazywania danych. 
Ponadto mają Państwo prawo złożenia skargi do organu nadzoru ds. ochrony danych, Krajowego 
Pełnomocnika ds. ochrony danych i wolności informacji Badenii-Wirtembergii.  

 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
Data, podpis(-y)1, 2 

 

 

1 Zgoda wymaga podpisu przez wszystkich opiekunów prawnych, chyba że rodzice sprawujący władzę rodzicielską mieszkają 
oddzielnie, a dziecko za zgodą drugiego rodzica lub na podstawie orzeczenia sądowego mieszka u drugiego rodzica. W takim 
przypadku wystarczy podpis rodzica, u którego przebywa dziecko. 
 
2 Formularza (podpisanego) nie trzeba zwracać w przypadku braku zgody. 
 

 

 
 

      
     Oświadczenie o wyrażeniu zgody pozostaje w placówce i zostanie przedłożone na żądanie L-Bank. 
 
 
 
 


