DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK
SZKOLNY 2020/2021 W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „NA WSPÓLNEJ”
Potwierdzam wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2020/2021 w
Niepublicznym Przedszkolu „Na Wspólnej”przez moje dziecko:
Imię i nazwisko dziecka
Data i miejsce urodzenia dziecka
Adres zamieszkania
Adres zameldowania
PESEL
DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / OPIEKUNÓW:
MATKA

OJCIEC

Imię i nazwisko
Miejsce zamieszkania
Telefon kontaktowy
DEKLAROWANE GODZINY PRZEBYWANIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU:
OD: …………. DO: …………….
UPOWAŻNIAM NASTĘPUJĄCE OSOBY DO ODBIERANIA MOJEGO DZIECKA Z
PRZEDSZKOLA:
Lp. Imię i nazwisko

Nr dowodu osobistego Stopień
pokrewieństwa

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych deklaracji. Oświadczam, że
podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.
…………………………………
(data i podpis matki/opiekuna prawnego)

………………………………………..
(data i podpis ojca/opiekuna prawnego)

Klauzula informacyjna dla rodzica/prawnego opiekuna dziecka
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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka jest Dyrektor

Niepublicznego Przedszkola „Na Wspólnej” we Włocławku z siedzibą przy ul. Wspólnej 3, (nr tel. 667821-894, adres e-mail:kontakt@przedszkolenawspolnej.pl).
2.

Dane osobowe dziecka/podopiecznego przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych w związku z obowiązkiem kontroli spełniania obowiązku szkolnego
wynikającym z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z
późn. zm) i art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r.
3.

Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 40 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo

oświatowe ( Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm).
4.

Odbiorcami danych osobowych dziecka/podopiecznego będą wyłącznie podmioty uprawnione do

uzyskania danych osobowych na podstawie delegacji zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo
oświatowe ( Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm).
5.

Dane osobowe dziecka/podopiecznego przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji

obowiązku

wynikającego

z

ustawy

z

dnia

14

grudnia

2016

r.

-

Prawo

oświatowe

( Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm).
6.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych

dziecka/podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.

7.

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez

Administratora, w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.

8.

W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit.

a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza

przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
……………………………………………………
czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

……………………………………………………
czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

