
 

 

…………………………….., dnia …………………………. 

 

DEKLARACJA 

KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DZIECKA 

w roku szkolnym 2020/2021 
 

 

 Deklaruję, że moje dziecko będzie przez kolejny rok uczęszczało do Punktu Przedszkolnego 

„Plastuś” w …………………………………………. 

DANE DZIECKA 
 

Dane osobowe dziecka 

 

PESEL     Imię   Drugie imię  Nazwisko 

           
  

Data urodzenia   Miejsce urodzenia 

    -   -     

 

Adres zamieszkania dziecka 

 

   Kod pocztowy Miejscowość  Ulica     Nr domu  Nr lokalu 

 

 

 

 

Rodzic przekazuje dyrektorowi przedszkola, uznane przez rodzica za istotne, dane: o stanie zdrowia 

dziecka, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym: 

 

 

  

  

 

(ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE) 

        5 godzin dziennie:             od godz. ……… do godz. ……… 

         powyżej 5 godzin dziennie:           od godz. ……… do godz. ……… 

Posiłki spożywane w placówce (zaznaczyć X):: 

śniadanie 

obiad 

podwieczorek 

DANE DZIECKA 

INFORMACJE DODATKOWE 

 

 

POBYT DZIECKA W PLACÓWCE 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

      Dane matki                   Dane ojca 

     Imię                                            Nazwisko 
 
 
     Telefon kontaktowy 
 
 
     Adres e-mail 
 

 

     Imię                                            Nazwisko 
 
 
     Telefon kontaktowy 
 
 
     Adres e-mail 
 
 

Adres zamieszkania matki     Adres zamieszkania ojca 

     Kod pocztowy                            Miejscowość 
 
 
     Ulica                                                Nr domu     Nr lokalu 

     Kod pocztowy                            Miejscowość 
 
 
     Ulica                                                Nr domu     Nr lokalu 

  

RODZIC ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO: 

 Informowania dyrektora punktu o każdorazowej zmianie powyższych danych, 
 Regularnego uiszczania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wyznaczonym terminie, 
 Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą, upoważnioną do 

odbierania w wyznaczonych godzinach, 
 Przyprowadzania do punktu tylko zdrowego dziecka, 
 Uczestniczenia w zebraniach dla rodziców oraz zapoznawania się z informacjami umieszczanymi na 

tablicy ogłoszeń. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZINY: 

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych informacji. 

Zobowiązuję się do informowania dyrektora przedszkola o każdorazowej zmianie powyższych danych. 

Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym 

dokumencie w celach statystycznych i sprawach związanych z opieką przedszkolną nad dzieckiem oraz do rozliczania 

zobowiązań finansowych wobec przedszkola. Przetwarzanie danych odbywać się będzie godnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016r. poz.119.1) 

Zostałem pouczony o prawie wglądu do moich/naszych danych oraz zmiany tych danych. 

 Podpis rodzica/ów 

 

 

………………………………………………………… 
 (data złożenia deklaracji) 

 

 

……………………………………………………. 
(podpis dyrektora Punktu Przedszkolnego) 

DANE RODZICÓW 

OŚWIADCZENIE 



 

Klauzura informacyjna dla dzieci i rodziców – proces rekrutacji 

 

1. Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców/opiekunów prawnych jest Punkt Przedszkolny 

„Plastuś” w Parzęczewie i Chociszewie reprezentowany przez Sylwię Szymańską –Galon 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Marta Krawczyk, z którym można się skontaktować 

drogą elektroniczną, e-mail: plastus.iod@wp.pl 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzania rekrutacji do Punktu Przedszkolnego 

„Plastuś” w Parzęczewie i Chociszewie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C i art. 9 ust. 2 RODO, tj. w celu 

wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 13 oraz art. 130 i ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.). 

4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy 

udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone 

do realizowania celów przetwarzania. 

5. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, 

w którym dziecko będzie uczęszczało do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki – przez 

okres jednego roku. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

6. Mają Państwo prawo do wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych 

osobowych narusza przepisy dot. Ochrony danych osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są 

Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa  

w rekrutacji. 

 

mailto:plastus.iod@wp.pl

