
DEKLARACJA 

O KONTYNUOWANIU EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ DZIECKA W ROKU SZKOLNYM 

2019/2020 

 

Deklaruję, iż moje dziecko w roku szkol. 2019/2020  będzie uczęszczało do Przedszkola 

Samorządowego we Włosienicy 

 

 

Imię i nazwisko dziecka:  
 

Data i miejsce urodzenia:  
 

Pesel:  

Adres zamieszkania dziecka: 

 

 

POBYT  DZIECKA  W PRZEDSZKOLU 

 

Dziecko będzie przebywało w przedszkolu od godziny ….................................. do godziny 

…........................ 
 
Czy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:  

 

(Jeżeli tak, proszę dołączyć kopię) 

Informacje o stanie zdrowia dziecka (alergie, choroby przewlekłe)  

 
 

DANE RODZICÓW 

Nazwisko i imię matki:  
 

Adres e-mail:  
 

Telefon kontaktowy:  
 

Nazwisko i imię ojca:  
 

Adres e-mail:  
 

Telefon kontaktowy:  
 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczamy, że: Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego 

oświadczamy, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym i jesteśmy świadomi 

odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawidłowych danych. 

 

………………………                    ……………………… 

(podpis ojca dziecka)                   (podpis matki dziecka) 

Zobowiązujemy się do:  

 informowania dyrektora przedszkola o każdorazowej zmianie powyższych danych; 

 uiszczania opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w ustalonych terminach; 

 przestrzegania postanowień statutu przedszkola; 

 przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez inną osobę, 

upoważnioną do odbierania w zadeklarowanych godzinach; 

 przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka. 

Na podstawie 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 (dalej: RODO) informujemy, że: 

1) administratorem danych osobowych zawartych w deklaracji jest Przedszkole Samorządowe we 

Włosienicy ul.  Józefa Suskiego 35 32 - 642 Włosienica 

2) dane kontaktowe dostępnego dla Pana/Pani Inspektora Ochrony Danych  to 

IOD@kancelariapaliwoda.pl  

3) dane osobowe są przetwarzane na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach 

określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, 

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych placówki w celu wykonania obowiązków prawnych 

nałożonych art. 13 i 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., 

poz., 59) takich, jak prowadzenie ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, 

realizacja procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, prowadzenie zadań z 

zakresu opieki pielęgniarskiej, żywienie uczniów,  

c) art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie pozostaje w związku z realizacją przez 

przedszkole zadań w interesie publicznym takich jak utrzymywanie bezpiecznych i 

higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, wspierania wychowawczej roli 

rodziny, wspierania dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze emocjonalnej, 

intelektualnej i społecznej; 

4) Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo prawo wnieść 

skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli 

uznają Państwo, iż przetwarzanie narusza przepisy.  

 

Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie 

https://pswlosienica.gminaoswiecim.pl/pl/4819/0/rodo.html oraz w siedzibie Administratora.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych uznanych przeze mnie za istotne, szczególnie 

danych o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka w celu 



zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod 

opiekuńczo-wychowawczych.  

…………………………………….. 

Podpis rodzica 
Zapoznałem/am się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej.  
 

…………………………………….. 

Podpis  obojga  rodziców 

 

- Deklarację należy zwrócić do przedszkola do dnia 18.02.2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


