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………………………………….. 

(data złożenia i pieczęć placówki) 

 

 

 

 

……………………………………                                                                      Proszenie, dnia……………….. 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 

DEKLARACJA 

 

Deklaruję, że moje dziecko .................................................................. …………. 
(imię i nazwisko dziecka) 

 

PESEL ........................................................ ……… nadal będzie uczęszczało do 
(pesel dziecka) 

 

Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Proszeniu w roku szkolnym 

2021/2022 

POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU 
Proszę zakreślić odpowiednio TAK lub NIE 

Dziecko będzie przebywać w przedszkolu od godziny …………… do godziny ………………………. 
Dziecko będzie korzystać z posiłków: 

Śniadanie               (9.00) TAK NIE 

Obiad                     (11.30-12.00) TAK NIE 

Podwieczorek        (13.30-14.00) TAK NIE 

 

W przypadku, gdyby uległy zmianie dane zawarte w Deklaracji złożonej w latach wcześniejszych - proszę o 

zgłoszenie wszystkich zmian. 

KOREKTA  DANYCH: ………………………………............................................................... 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

……………………………………. 

(podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 
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INFORMACJA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych)  Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawy z  10 maja 2018 r.  

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000): 

1. Administratorem podanych we wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego 

danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Miry i Tadeusza Sygietyńskich w Proszeniu. 

2. Inspektorem ochrony danych jest Natalia Byczek 

3. Podanie przez rodzica/opiekuna prawnego prawidłowych danych osobowych w tym dziecka 

jest warunkiem podjęcia dalszych czynności wynikających z procesu rekrutacyjnego do 

oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Miry i Tadeusza Sygietyńskich  

w Proszeniu, na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 

poz. 59). 

4. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych przez administratora pracowników 

zobowiązanych do zachowania tych danych w poufności. 

5. Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego lub dziecka mogą być udostępniane organom 

umocowanym do ich pozyskania na mocy prawa powszechnie obowiązującego. 

6. Dane będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz uczęszczania dziecka do oddziału 

przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Miry i Tadeusza Sygietyńskich w Proszeniu,  

a następnie usunięte. 

7. Rodzic ma prawo dostępu do danych osobowych swoich oraz dziecka, ma prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania. 

8. Rodzic ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, wycofania zgody na 

dalsze przetwarzanie swoich danych  osobowych oraz dziecka.  

9. Rodzic ma prawo do przenoszenia danych osobowych swoich oraz dziecka. 

10. Rodzic ma prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania swoich danych osobowych 

oraz dziecka przez do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

........................................ 

(data, podpis rodzica)  

 


