………………………., dnia…………………

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w Przedszkolu im. Świętej Kingi w Zespole Szkolno –Przedszkolnym Korczynie
w roku szkolnym …………………..
1. Dane dziecka:
Imię (imiona) i nazwisko dziecka
Data i miejsce urodzenia
PESEL dziecka
w przypadku braku PESEL serię i numer
paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość
Adres miejsca zamieszkania

2. Dane rodziców/opiekunów prawnych dziecka:

Imię i Nazwisko matki/opiekunki
prawnej
Adres miejsca zamieszkania
Numery telefonów kontaktowych
Adres poczty elektroniczne
( o ile posiada)

Imię i Nazwisko ojca /opiekuna
prawnego
Adres miejsca zamieszkania
Numery telefonów kontaktowych
Adres poczty elektronicznej
( o ile posiada)

3. Deklarowany pobyt dziecka w przedszkolu oraz korzystanie z posiłków:
a) Godziny pobytu dziecka w przedszkolu: od………. do ………..
b) Posiłki: śniadanie
obiad
podwieczorek
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4. Inne informacje o dziecku uznane przez rodzica/ opiekuna za istotne ( np. dane
o stanie zdrowia, stosowanej diecie, itp.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Osoba upoważniona do odbioru dziecka zapewniająca pełne jego
bezpieczeństwo(osoba pełnoletnia)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że:
a) Wszystkie dane podane w deklaracji są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.
b) Niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych
w deklaracji.
c) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej
deklaracji dla celów związanych z rekrutacją do przedszkola z zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000
z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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).

………………………….
(miejscowość, dnia)
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wybrany posiłek zaznaczyć znakiem „X”

………………………………. ……
( czytelny podpis rodzica/opiekuna)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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), informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korczynie
reprezentowany przez Dyrektora Szkoły z siedzibą: Korczyna 213, 38 340 Biecz, tel. 13
4471443, e - mail: zsp-korczyna@wp.pl, dalej zwane jako Administrator.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za
pośrednictwem adresu e-mail: iodo@biecz.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Bieczu
ul. Rynek 1, 38-340 Biecz.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c (RODO) zgodnie z art. 130, 131, 150 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) w celu przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego do Przedszkola im. Świętej Kingi

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

w Korczynie.
4.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych
podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie
administratora.

5. Dane osobowe zgormadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres
niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3. Okres przechowywania danych
osobowych został określony w art. 160 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.). Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach
postepowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postepowania rekrutacyjnego są
przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania
przedszkolnego w Przedszkolu im. Świętej Kingi
w Korczynie.

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone

w celach

postepowania rekrutacyjnego są przechowywane w Przedszkolu im. Świętej Kingi w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym

w Korczynie

przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie

dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postepowanie nie zostało
zakończone prawomocnym wyrokiem.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo
żądania ich sprostowania. Prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
rozpatrywane jest z analogicznie obowiązującym art. 17, 18, 20 i 21 RODO w powiązaniu
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przedmiocie
naruszenia prawa do ochrony danych osobowych.
8. Podanie

przez

Panią/Pana

danych

osobowych

jest

wymogiem

ustawowym

i warunkuje przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego.
9. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane
w sposób zautomatyzowany.
10. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

Oświadczam, że została mi przedstawiona informacja o przetwarzaniu moich danych osobowych
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Korczynie.
Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami

……………………………………………………………………
(imię, nazwisko i podpis osoby/prawnego opiekuna osoby,
której dane osobowe będą przetwarzane)

Korczyna, …………………………………………………………..

