
 

Data przyjęcia deklaracji …………………………………..                                                                                                                                                                  

 

Deklaracja  

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu  

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Adama Mickiewicza w Mazańcowicach 

w roku szkolnym 2019/2020 

 

1. Dane dziecka: 
 

Imię/imiona i nazwisko dziecka  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL dziecka  

Adres miejsca zamieszkania 

 

 

 

 

2. Dane rodziców/ prawnych opiekunów dziecka: 

 

Imię i nazwisko matki/ prawnego 

opiekuna  

 

Adres miejsca zamieszkania  

 

Adres poczty elektronicznej 

i numery telefonów kontaktowych  

 

 

 

Imię i nazwisko ojca/ prawnego 

opiekuna  

 

Adres miejsca zamieszkania  

 

Adres poczty elektronicznej 

i numery telefonów kontaktowych 

 

 

 

 

3. Deklarowany pobyt dziecka w placówce: 

 

a) Godziny pobytu dziecka w placówce: od ...................  do ..................... 

/podstawa programowa od 8:00 do 13:00/. 

      b)  Posiłki:  śniadanie                obiad                    podwieczorek 
 

/proszę właściwe zaznaczyć X/ 

 

4. 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 

 

- dołączone dokumenty: 

 

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

 

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



  

Oświadczam, że: 

a. wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe i jestem świadoma/y 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, 

b. niezwłocznie powiadomię dyrektora o zmianie danych zawartych w deklaracji. 

 

 
Klauzula informacyjna: 

 Administratorem danych osobowych dziecka oraz rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, jest Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Mazańcowicach reprezentowany przez Dyrektora.  

 Nasze dane kontaktowe: tel: 33 815 54 24, e-mail: zsp.mazancowice@op.pl 

Administrator danych osobowych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pozyskiwanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich 

zgodnie z przepisami prawa. 

 Nasza placówka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować za pośrednictwem 

poczty elektronicznej: kancelaria@adwokatjaworze.pl 

 Dane osobowe dziecka oraz rodziców lub opiekunów prawnych dziecka są przetwarzane w celu: 

1) przeprowadzenia rekrutacji do  Przedszkola w Zespole  Szkolno-Przedszkolnym w Mazańcowicach a także aby móc skorzystać z 

pierwszeństwa w przyjęciu dziecka  do przedszkola w oparciu o poszczególne kryteria naboru na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c  RODO  

oraz  tj. w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego na Administratora, w szczególności  art. 130, 131, 149 i 150 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO tj. ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, 

na podstawie przepisów  prawa. 

2) zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole lub przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-

wychowawczych, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g i h  RODO w zw. z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, tj. ze 

względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie przepisów prawa oraz dla celów profilaktyki zdrowotnej.  

* Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 131 oraz 150 i nast. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe 

jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym oraz aby korzystać z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie 

poszczególnych kryteriów naboru. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. 

 Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., 

poz., 59 ze zm.),  z którego wynika, że dane osobowe  kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko uczęszcza do 

szkoły. 

 Rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka przysługuje prawo: 

- dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, 

- sprostowania (poprawienia) danych gdy są one nieprawidłowe, 

- usunięcia danych osobowych na zasadach określonych w art. 17 RODO 

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 18 RODO 

- prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

prawa.  

 Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe dziecka oraz rodziców lub opiekunów prawnych dziecka 

możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym podmiotom 

przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług informatycznych (WizjaNet Sp. z o.o., FHU Tymon) 

Data …………………………………………………………. 

Podpisy rodziców, prawnych opiekunów: 

 

Matka/ prawny opiekun………………………………………………………. 

 

Ojciec/ prawny opiekun ……..……………………………………………….. 

mailto:kancelaria@adwokatjaworze.pl

