2.pielikums
Inčukalna novada domes 2015.gada 26.marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2015
INČUKALNA NOVADA PAŠVALDĪBAI
___________________________________________________________________________
Bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds, pers. kods

___________________________________________________________________________
Bērna likumiskā pārstāvja deklarētās dzīvesvietas adrese, pasta indekss

Tālruņa Nr.___________________________________
Elektroniskā pasta adrese ______________________________________________________
PIETEIKUMS
Lūdzu reģistrēt manu bērnu elektroniskajā datu bāzē pirmsskolas izglītības
programmas apguvei.
Ziņas par Izglītības iestādi, kurā vēlams nodrošināt bērnam pirmsskolas izglītības
apguvi:
Nosaukums _________________________________________________________________
Programma _________________________________________________________________
Mācību valoda _______________________________________________________________
Vēlamais uzsākšanas datums ___________________________________________________
Ziņas par bērnu:
___________________________________________________________________________
Vārds, uzvārds

Personas kods I__I__I__I__I__I__I

– I__I__I__I__I__I

___________________________________________________________________________
Bērna deklarētās dzīvesvietas adrese

Iespējamās priekšrocības:

[]
[]
[]
[]
[]
[]

bērns no daudzbērnu ģimenes (3 un vairāk bērni vecumā līdz 24 gadiem);
pirmsskolas iestādē uzņemto bērnu māsa/brālis;
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kategoriju darbinieku bērns,
ja ir izziņa no darbavietas;
konkrētās pirmsskolas iestādes darbinieka bērns;
bērns, kurš palicis bez vecāku gādības;
Inčukalna novada pašvaldības Sociālā dienesta atzinums.

Esmu informēts (-a), ka:
1. Pieteikums par bērna reģistrēšanu pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai citās
Izglītības iestādēs tiek anulēts tad, kad bērns tiek uzņemts vienā Izglītības iestādē,

2. Par jebkuru pieteikumā norādīto ziņu izmaiņām, t.sk. pieteikuma atsaukumu, jāinformē
Inčukalna novada dome;
3. Reģistrēšanas pirmsskolas izglītības programmas apguvei, negarantē vietu pirmsskolas
izglītības iestādē.
Piekrītu mana bērna personas datu apstrādei – dzimšanas datuma, pieteikuma
reģistrācijas datuma un identifikatora numura publicēšanai Inčukalna novada
pašvaldības mājaslapā.
Pieteikumam pievienoti dokumenti:
Dzimšanas apliecības kopija
Izziņa
______________________________________________________________________

Parakstot šo iesniegumu, apliecinu, ka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES)
2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un
šādu datu brīvu apriti, esmu piekritusi/-is, ka Inčukalna novada pašvaldība apstrādā manus personas
datus informācijas sistēmās, datu bāzēs, saglabā manus personas datus, kā arī piekļūst tiem, lai iegūtu
pārbaudei nepieciešamo informāciju. Papildus apliecinu, ka sniedzu tikai un vienīgi patiesu un
faktiskajai situācijai atbilstošu informāciju.
Informācija par personas datu apstrādi.
Pārzinis: Inčukalna novada dome; Reģ.Nr. 90000068337 Adrese: Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads
Ja jums ir neskaidrības vai pretenzijas par personu datu aizsardzības jautājumiem, aicinām sazināties ar Inčukalna
novada pašvaldības Personu datu aizsardzības speciālistu, e-pasts datuaizsardziba@incukalns.lv.

Apliecinu, ka norādītās ziņas ir patiesas ______________________
(bērna likumiskā pārstāvja paraksts)

____________
( datums)

Bērna unikālais identifikators _______________________
___________________________________________________________________________
(reģistrācijas datums, laiks)

(administratora / darbinieka paraksts)

(vārds, uzvārds)

