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Wałcz, dnia ……………………………….. 

 

 

DEKLARACJA   

  kontynuowania wychowania  przedszkolnego  

 

 

Potwierdzam wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2019/2020                   

w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej  Nr 1  w Wałczu przez moje/nasze 

dziecko: 

 

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

Imię i nazwisko dziecka 

 

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

                                                                     data i  miejsce urodzenia dziecka 

 

           

numer PESEL dziecka 

 

Deklaruję, że dziecko będzie korzystało z opieki i zajęć organizowanych w    Nr…… w 

następujących godzinach:  

 

od godz.  ……….. do godz. ………..tj……….godz. ponad podstawę programową                                         

( podstawa programowa realizowana jest w godz. od 8:00 do 13:00) 

 

 

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

podpis matki/ opiekuna prawnego                                   podpis ojca /opiekuna prawnego 

 

 

W celu aktualizacji i uzupełnienia danych dziecka  i rodziców należy wypełnić kartę 

danych teleadresowych 

 

 ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

 

……………………………………………………………          

                  miejscowość  zamieszkania                                                                                                                          

 

…………………………………………………………….       

                  ulica, nr domu / nr mieszkania          

 

DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 

……………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko matki dziecka/opiekuna prawnego                            nr telefonu/e-mail 

 

 

……………………………………………………………………………………………… 
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imię i nazwisko ojca dziecka/opiekuna prawnego                              nr telefonu/e-mail 

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA   

 

…………………………………………………………….           

                  miejscowość  zamieszkania                                                          

 

…………………………………………………………….  

                ulica, nr domu/nr mieszkania 

 

 

 

OSOBY  UPOWAŻNIONE  PRZEZ  RODZICÓW/ OPIEKUNÓW   DO 

ODBIERANIA  DZIECKA   Z  ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO  

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

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

 

 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH 

OSOBOWYCH 

 

 

Pouczenia: 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

………………………… ……………………………….. ………………………………… 
                                  data          podpis matki/opiekunki prawnej         podpis ojca/ opiekuna prawnego 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzającym dane osobowe  jest Szkoła 

Podstawowa Nr 1 z siedzibą w Wałczu, ul. Robotnicza 23. 

2. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji kandydatów 

do przedszkola zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn.zm.). 

3. Odbiorcami podanych danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty 

upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa. 

4. Podane dane osobowe przetwarzane będą do zakończenia procesu rekrutacji, 

a w przypadku kandydatów przyjętych – do czasu zakończenia przez dziecko edukacji 

w oddziale przedszkolnym. 
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5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; 

powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie 

przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości przeprowadzenia rekrutacji. 

9. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: 

……………………………    

 

   

 

…………………………… ……………………………….. ………………………………… 
                                  data          podpis matki/opiekunki prawnej         podpis ojca/ opiekuna prawnego 

 

 

 

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

 podpis matki/ opiekuna prawnego                                            podpis ojca /opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 


