
 

DEKLARACJA RODZICÓW DZIECKA 

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 

w oddziale przedszkolnym 

 w Szkole Podstawowej w Woli Wadowskiej 

w roku szkolnym 2021/2022 

 
1. PODSTAWOWE DANE DZIECKA 

Nazwisko i imię: 

Data urodzenia: Miejsce urodzenia: 

Nr PESEL   

                            _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 

Adres zamieszkania dziecka 

Kod pocztowy: Miejscowość: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Adres zameldowania dziecka ( wypełnić jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 

Kod pocztowy: Miejscowość: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

 

2. DANE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Dane osobowe matki/opiekunki prawnej 

Nazwisko i imię: 

Adres zamieszkania matki/opiekunki prawnej 

Kod pocztowy: Miejscowość: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Telefon: Adres e-mail: 

Dane osobowe ojca/opiekuna prawnego 

Nazwisko i imię: 

Adres zamieszkania ojca/ opiekuna prawnego 

Kod pocztowy: Miejscowość: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Telefon: Adres e-mail: 

3. DODATKOWE DOŁĄCZONE DO DEKLARACJI INFORMACJE O DZIECKU 

Specjalne potrzeby edukacyjne ( zaznaczyć znakiem X) TAK NIE 

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego   

Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności   

 

4.  DEKLARACJA CZASU POBYTU DZIECKA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM 

 Od  Do  

Deklaruję czas pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym oraz zobowiązuję się 

do przestrzegania wskazanego czasu pobytu dziecka 

  

 

 

 



 

 

5. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  

□ Oświadczam, iż podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.   

□ Oświadczam, że niezwłocznie powiadomię dyrektora placówki o zmianie danych zawartych w deklaracji. 

Stosowanie do art. 6 ust.1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka przez Szkołę Podstawową 

w Woli Wadowskiej zawartych we wniosku  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego   w roku szkolnym 

2020/2021 do celów związanych z przeprowadzeniem naboru do oddziału oraz organizacją pracy i 

funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego.. 

 

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

                                  data          podpis matki/opiekunki prawnej         podpis ojca/ opiekuna prawnego 

Jednocześnie potwierdzam otrzymanie informacji, że:  

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)  

 1) administratorem danych osobowych w Szkole Podstawowej w Woli Wadowskiej, z którym można 

skontaktować się pisemnie na adres siedziby lub telefonicznie pod nr tel. 146668253. 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – bgmyr@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

3) dane osobowe przechowywane będą do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym  

i archiwach. Podanie danych osobowych, o których mowa w niniejszej deklaracji jest niezbędne do realizacji 

procesu rekrutacji, a ich niepodanie uniemożliwi kontynuację wychowania przedszkolnego dziecka. 

4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji;  

5) posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

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

przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Obowiązek usunięcia danych nie 

będzie występował jeżeli oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Woli Wadowskiej dysponuje 

podstawą prawną do ich przetwarzania. 

6) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznam, że przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;  

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest 

dobrowolne.  

8) Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

  

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

                                  data          podpis matki/opiekunki prawnej         podpis ojca/ opiekuna prawnego 

 

mailto:bgmyr@wp.pl

