Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej w Punkcie Przedszkolnym w Bombli i Zabrodziu
w roku szkolnym 2019/2020
Deklaruję ,że moje dziecko w roku szkolnym 2019/2020 będzie kontynuowało edukację Przedszkolną w:
 Punkcie Przedszkolnym w Bombli
 Punkcie Przedszkolnym w Zabrodziu
1.

DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA I RODZICÓW

1.

Imię/Imiona i nazwisko dziecka

2.

Data i miejsce urodzenia dziecka

3.

PESEL dziecka

4.

Imię/Imiona i nazwiska rodziców

Matki
Ojca

5.

Adres miejsca zamieszkania
rodziców i dziecka
(MATKI)

Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Nr domu /nr mieszkania

OJCA, jeśli jest inny niż matki
6.

Adres poczty elektronicznej i
numery telefonów rodziców

Matki

Telefon do kontakt
e-mail
Telefon do kontakt

Ojca
7.
Miejsce zatrudnienia rodzicówadres

e-mail

Matka
Ojciec

Adres zameldowania dziecka (dotyczy dzieci 5 i 6-letnich, czyli urodzonych w 2013, 2014)
…………………………………………………………….
miejscowość

……………………………………………………
ulica, nr domu/nr mieszkania

………………………………………………………………………………………………..…………………….
szkoła, w obwodzie której dziecko jest zameldowane- pełna nazwa i adres
Inne, ważne informacje o dziecku:

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).
Pouczenie
Przyjmuję/my do wiadomości, iż:
a) Administratorem danych jest Przedszkole im. Jana Pawła II w Korycinie
b) Z administratorem można skontaktować poprzez adres email: przedszkole.korycin@wp.pl telefonicznie
po numerem 85/ 7219040 lub pisemnie na adres siedziby administratora;
c) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez
adres email: iodkorycin@gmail.com
d) Celem zbierania danych osobowych jest korzystanie przez dziecko z usług przedszkola.
e) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. c) rozporządzenia w celu realizacji przez
Administratora zadań wynikających z przepisów prawa (m.in. ustawy o finansowaniu usług oświatowych z
dnia 27 października 2017 roku) oraz na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) 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
f) Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty
przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, a także podmioty uprawnione na podstawie
przepisu prawa .
g) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
h) Dane osobowe będą przechowywane przez okres edukacji dziecka.
i) Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych.
j) Zgoda może być przeze Panią/Pana odwołana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
k) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa UODO.
l) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się
na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych
Administratorowi ma charakter dobrowolny.
m) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

*Właściwe podkreślić

Data: ………………………………

Podpisy rodziców, opiekunów: ……………………...…………………...

Data przyjęcia deklaracji: …………………………… Podpis osoby przyjmującej deklarację:………………………

Uwaga:
Deklarację należy złożyć u nauczyciela grupy w nieprzekraczalnym
terminie do 19.02.2019 r.
w godzinach pracy przedszkola. Niespełnienie tego wymogu jest równoznaczne z rezygnacją
z miejsca w punkcie w nowym roku szkolnym.

