DEKLARACJA KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Deklarację wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Deklarację należy wypełnić drukowanymi literami.
* niewłaściwe skreślić

Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego przez moje dziecko w roku szkolnym
2020/2021 w przedszkolu/ punkcie przedszkolnym/ oddziale przedszkolnym w szkole
podstawowej*
...........................................................................................................................................................................
Nazwa przedszkola/ punktu przedszkolnego/ szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny

5 godzin*

Liczba godzin pobytu dziecka w przedszkolu/
punkcie przedszkolnym/ oddziale przedszkolnym
w szkole podstawowej*

9 godzin*

10 godzin*

(przez 9 godzin
rozumiemy pobyt
od 6.30 do 15.30)

(przez 10 godzin
rozumiemy pobyt
od 6.30 do 16.30)

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA
drugie imię

Imię
nazwisko
PESEL
data urodzenia

miejsce urodzenia

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
ulica

nr domu

kod pocztowy

miejscowość

gmina

powiat

nr mieszkania

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW DZIECKA/OPIEKUNÓW
PRAWNYCH
DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
imię

nazwisko

ADRES ZAMIESZKANIA
ulica

nr domu

kod pocztowy

miejscowość

gmina

powiat

telefon domowy

telefon komórkowy

nr mieszkania

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
imię

nazwisko

ADRES ZAMIESZKANIA
ulica

nr domu

kod pocztowy

miejscowość

gmina

powiat

telefon domowy

telefon komórkowy

nr mieszkania

Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.
1. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych
w Deklaracji Kontynuowania Wychowania Przedszkolnego do celów związanych z przeprowadzeniem
naboru do przedszkola oraz organizacją pracy i funkcjonowaniem przedszkola.
2. Poświadczam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotycząc przetwarzania danych osobowych
(Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

…………………………………
data

………………………………..
podpis matki/opiekunki prawnej

…………………………………
podpis ojca/ opiekuna prawnego

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych kandydatów jest ……………………………………………………;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Marcin Kosicki iod@presstu.pl;
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (tekst jedn.
Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami ww. ustawy;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w procesie
realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
6) każdy uczeń/ dziecko posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
7) kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.

