
 DEKLARACJA KONTYNUACJI EDUKACJI

 W PRZEDSZKOLU W JAŻYŃCU

w roku szkolnym 2021/2022

Deklaruję kontynuację edukacji w Przedszkolu w Jażyńcu mojego dziecka:

Nazwisko: …...................................................... Imię:........................................................….

Pesel: …........................................................  Data urodzenia: …..............................……….

Adres zamieszkania dziecka:

ulica …..................................  nr domu …...................................................................................

kod...................... miejscowość ….............................. gmina …..................................................

DANE OSOBOWE RODZICÓW (OPIEKUNÓW):

Matka /opiekun Ojciec / opiekun

Imię

Nazwisko

Adres zamieszkania

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr domu / mieszkania

Telefon
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Przedszkole czynne jest od godz. 8.00 do godz. 15.00

Pobyt dziecka w przedszkolu z uwzględnieniem godzin realizacji podstawy programowej 

od 8:00 do  13:00;  dwa posiłki (śniadanie, obiad)  

Godziny pobytu (z dokładnością do pełnej godziny)

od …................................ do …............................... na …................................ godzin dziennie

OŚWIADCZENIE:

 Świadoma/y odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych danych oświadczam, że dane
zawarte w „Deklaracji  kontynuacji  edukacji  dziecka” są zgodne z prawdą, co potwierdzam
własnoręcznym podpisem (podanie  nieprawdziwych  danych  może  spowodować  skreślenie
dziecka z listy wychowanków).

 Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych zawartych
w karcie, w systemach informacji przedszkola oraz organów uprawnionych do nadzoru nad
jednostkami oświatowymi. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą 
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity (tj.  Dz. U. z 2016 poz. 922)

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

                (data) (podpis rodziców/opiekunów/
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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) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła, do której składana jest Karta Zgłoszenia

 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Anna Cebulska  iod.siedlec@gmail.com

3)  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru, zgodnie z ustawą z dnia  14 grudnia

2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. Z 2018 r.  poz 996, 1000, 1290, 1669 i 2245), Rozporządzenia

Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  16  marca  2017 r.  w sprawie  przeprowadzania  postępowania

rekrutacyjnego  oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek, na

podstawie  Art.  6  ust.  1  lit.  C ogólnego rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych z  dnia  27

kwietnia 2016 r. 

4)  odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty uprawnione  do  uzyskania

danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy

6) każdy kandydat 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
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