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Data przyjęcia deklaracji:     

 
 

 

Deklaracja  

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 

 w Przedszkolu „Kwiaty Polskie” w Bralinie w roku szkolnym 2022/2023 
 

 

1. Dane dziecka: 
 

Imię i nazwisko dziecka  

Data urodzenia  

Adres miejsca zamieszkania 
 
 

 
 

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka: 
 

Imię i nazwisko matki/prawnej opiekunki  

Adres miejsca zamieszkania 
 
 

Numer telefonu kontaktowego  

Adres poczty elektronicznej   

 
 

Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna  

Adres miejsca zamieszkania 
 
 

Numer telefonu kontaktowego  

Adres poczty elektronicznej   

 

 

3. Deklarowany pobyt dziecka w przedszkolu: 
 

      Godziny pobytu dziecka w przedszkolu: od .................................. do .................................. 

 
 

4. Dodatkowe dołączone do deklaracji informacje o dziecku (np. stan zdrowia, 
orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba 
szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie, itp.) 

 
tak             nie  
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5. Oświadczam, że: 
a) wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe, 

b) niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych w deklaracji, 

c) wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych 

zawartych w deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego do celów związanych  

z rekrutacją do przedszkola oraz organizacją pracy i funkcjonowaniem przedszkola, zgodnie  

z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000). 

 

 

Bralin, dnia …………………….     ……………………….……………………                ……………………………………....………                       

                                            Podpis matki/prawnej opiekunki               Podpis ojca/prawnego opiekuna  

 
 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW I WYCHOWANKÓW  

Zgodnie z art. 13 RODO 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO” 
informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana, Pani dziecka/Pana dziecka jest:  

Przedszkole „Kwiaty Polskie” w Bralinie, NIP: 619-11-23-394, REGON: 251590843 ul. Wiosenna 4, 63-640 Bralin,  

tel. 62 3322026 

2. Administrator danych osobowych informuje, iż został powołany Inspektor ochrony danych osobowych.  

Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: 

ochrona.danych.inspektor.pkpwb@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany 

powyżej. 

3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art. 130 ust 1 ustawy Prawo oświatowe  

(t.j. Dz. U. 2019r. poz. 1148 z późn.zm.) na podstawie: 

       - art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z art. 149 i 150 ustawy z dnia 14 grudnia  2016 r.  

Prawo oświatowe określającym zawartość wniosku o przyjęcie do przedszkola  oraz wykaz załączanych 

dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, z art. 127 ust. 1, ust. 4 i ust. 14 (ustawy 

Prawo oświatowe) określającym sposób organizowania i kształcenia dzieci niepełnosprawnych, z art. 160 (ustawy 

Prawo oświatowe), który określa zasady przechowywania danych osobowych  kandydatów  

i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego. 

4. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie 
przepisów prawa. 

5. Dane osobowe Pani/ Pana/ Pani dziecka/ Pana dziecka będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 

ustawy Prawo oświatowe, z którego wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania 

rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca 

okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w placówce, zaś dane osobowe kandydatów 

nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, 

chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego  

i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

6. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące prawa:  

a) prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO), 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane  

są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO), 
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c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w ogólnym  

rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (art. 18 RODO). 

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,             

ul.  Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Obowiązek podania danych osobowych Pani/ Pana/Pani dziecka/ Pana dziecka  wynika z  zapisów ustawy z dnia         

14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe. Oznacza to, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne aby 

móc uczestniczyć w procesie rekrutacji. 

9. Państwa  dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora danych w sposób zautomatyzowany  

i nie są poddawane profilowaniu. 

10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej. 

 
 
Bralin, dnia …………………….     ……………………….……………………                ……………………………………....………                       

                                            Podpis matki/prawnej opiekunki               Podpis ojca/prawnego opiekuna  
 
 
 
 
 
 

 
6. Przyjęcie deklaracji przez dyrektora przedszkola 
 
 
 

 
 
              ……………………….……………………                 
                           Podpis dyrektora przedszkola 

 


