Plewiska, dnia………………………
……………………………………...
(pieczęć przedszkola)

DEKLARACJA
KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
w roku szkolnym 2021/2022
Deklaruję wolę kontynuowania wychowania przedszkolnego
w Publicznym Przedszkolu Małe Talenty w Plewiskach
przez syna/ córkę:

w

roku

szkolnym

2021/2022

1. Imię i nazwisko dziecka __________________________________________________________________
2. PESEL/lub seria i numer paszportu _________________________________________________________
3. Data i miejsce urodzenia __________________________________________________________________
4. Adres zamieszkania _____________________________________________________________________
5. Czas pobytu dziecka w przedszkolu - od poniedziałku do piątku od _______________ do _____________
W celu aktualizacji i uzupełnienia danych rodziców proszę o wypełnienie karty danych teleadresowych:

Matka/opiekun prawny

Ojciec/opiekun prawny

1. Imię i nazwisko:

________________________________

_______________________________

2. Telefon:

________________________________

_______________________________

3. E-mail:

________________________________

_______________________________

4. Adres zamieszkania: ______________________________

_______________________________

Pouczenie: Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców,
któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeśli rodzice mieszkają osobno, a prawa rodzicielskie przysługują obojgu
rodzicom, miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Miejsce
zamieszkania rodzica to miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Zamiar stałego pobytu oznacza, iż
miejsce to jest ośrodkiem życia codziennego rodzica, w którym skoncentrowane są jego plany życiowe.
Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym.
Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji, w
systemach informatycznych w celu przeprowadzania procedury kontynuacji edukacji przedszkolnej dziecka.
Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Dane podaję
dobrowolnie.

…...............................................
data i podpis matki/ opiekuna prawnego

..............................................
data i podpis ojca /opiekuna prawnego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
informuję, że:
Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz Państwa dziecka jest Publiczne Przedszkole Małe
Talenty w Plewiskach z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 562, 62-064 Plewiska, do którego dziecko uczęszcza, tel. 61 2785360, email: plewiska@maletalenty.pl. We wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących
praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z administratorem danych
Cele przetwarzania danych osobowych: Przetwarzanie Pani/Pana oraz Państwa dziecka danych osobowych
w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe, którym
jest kontynuowanie wychowania przedszkolnego w przedszkolu, a konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości
edukacji w placówce.
Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana oraz Państwa dziecka dane osobowe będą przechowywane nie
dłużej, niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w przedszkolu.
Prawo dostępu do danych osobowych: Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz Państwa
dziecka prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana oraz Państwa dziecka danych osobowych. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne i niezbędne w celach przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz Państwa dziecka
dotyczących danych osobowych narusza przepisy RODO.
Odbiorcy danych: Pani/Pana oraz Państwa dziecka dane osobowe będą przekazywane do poznańskiego Centrum
Superkomputerowo-Sieciowego oraz do Referatu Oświaty Gminy Komorniki w celu prawidłowego przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego.
Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: Pani/Pana oraz Państwa dziecka dane osobowe
nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: Pani/Pana oraz Państwa dziecka dane osobowe
nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji, w
systemach informatycznych w celu przeprowadzania procedury kontynuacji edukacji przedszkolnej dziecka.
Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Dane podaję
dobrowolnie.

...............................................
podpis matki/ opiekuna prawnego

……………………………………….
data przyjęcia deklaracji (wypełnia placówka)

..............................................
podpis ojca /opiekuna prawnego

