
DEKLARACJA  

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 

 
Niniejszym potwierdzam wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 

2019/2020  przez   

…………………………………………………………………………………………………………… 
/Imiona  i nazwisko dziecka/ 

      
 

     

                                                         Numer PESEL dziecka 

 

w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w  Dziekanowie Leśnym. 
 

Jednocześnie deklaruję, iż dziecko będzie korzystało z opieki i zajęć organizowanych  

w przedszkolu w następujących godzinach: 

od godz.  ………………….  do godz.    …………………………… 

oraz posiłków: śniadanie    obiad    podwieczorek  
1
 

 

Dziekanów Leśny, dnia  …….……………………. 

  …. ……………………………………………… 
/czytelny podpis rodzica/ 

 

W celu aktualizacji oraz uzupełnienia danych dziecka i rodziców proszę o wypełnienie 

poniższych danych teleadresowych: 

1. DATA I MIEJSCE URODZENIA DZIECKA  

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

2. ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

…………………………………………………………………………………………………... 
/Kod pocztowy  miejscowość/                                                                                                                     / ulica, nr domu/nr mieszkania/ 

3. DANE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

……………………………………………………………………………..…………………………….. 
/Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego/                                           /nr tel./e-mail/ 

 

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

 

                                                           
1 wybrany posiłek zaznaczyć znakiem „X” 



……………………………………………………………………………..…………………………….. 
/Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego/                                               /nr tel./e-mail/ 

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

4. ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA (dotyczy dzieci urodzonych w 2013 r.) 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 
/Kod pocztowy miejscowość/                                                                                                                          /ulica, nr domu/mieszkania/ 

5. NAZWA I ADRES SZKOŁY PODSTAWOWEJ, w obwodzie której dziecko jest 
zameldowane.  

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

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

6. Dodatkowe dołączone do deklaracji informacje o dziecku (np. stan zdrowia, orzeczenie lub 
opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana 
dieta, zalecenia lekarskie, itp.) 

tak             nie  

 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH 

OSOBOWYCH 

1. Oświadczam, iż podane wyżej dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niniejszej Deklaracji o 

kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2019/2020 dla potrzeb 
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 
roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z 
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). 

 

 

………………………............................................... 
                    czytelne podpiys rodziców/opiekunów prawnych 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)     

informuję, że: 

1) Administratorem przekazanych danych osobowych jest Przedszkle Samorządowe nr 2  w 
Dziekanowie Leśnym, przy ul. Akinsa 8, kontakt z administratorem możliwy jest pod nr telefonu  
22 427 65 56. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest adresem email rodoanka@gmail.com 
3) Dane osobowe dziecka i opiekuna prawnego będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c 

oraz 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji zadań w zakresie 
postępowania rekrutacyjnego. 

4) Odbiorcami podanych danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania tych danych 
na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 
placówki.  

5) Dane osobowe dziecka i opiekuna prawnego przechowywane będą przez okres rekrutacji, o 
której mowa w ust. 3 oraz po jej zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na Administratorze oraz realizacji celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub do momentu cofnięcia 
zgody. 

6) Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora: dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
cofnięcia zgody. 

7) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych. 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania niektórych 
danych (imię i nazwisko rodziców, opiekunów prawnych, imię i nazwisko dziecka, wiek 
dziecka, dodatkowe informacja mogące mieć wpływ na realizację zadania) może 
uniemożliwić realizację pomocy. 

 

Zapozmałe/am się……………………… 

Data i czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych
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