……………………………………
……………………………………

……………………………………
(miejscowość, data)

(imię i nazwisko rodzica)

……………………………………
……………………………………
……………………………………
(adres do korespondencji)

Pani
Izabela Schulz
Dyrektor Przedszkola nr 4
w Szamotułach

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
Stosownie do art. 153, ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910
i 1378 oraz z 2021 poz. 4) *
deklaruję, że moja córka / mój syn**
………………………………………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko dziecka)
data i miejsce urodzenia dziecka …………………….………………………………………….
numer PESEL dziecka …..………………………………………, w roku szkolnym 202../202..
będzie kontynuowała / kontynuował**

wychowanie

przedszkolne

w

Przedszkolu

nr 4 w

Szamotułach .ul. Al. 1-go Maja 36
Jednocześnie wstępnie deklaruję, że dziecko będzie korzystać z opieki w Przedszkolu
w godz. od ………....do …………..
Przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Przedszkole Nr 4, ul. AL. 1-go Maja 36, e-mail:
przedszkole@wedrowniczek4.pl.
2. Inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Nr 4 jest Sebastian Łabowski, e- mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu .
3. Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez administratora przez okres do czasu realizacji
obowiązku szkolnego.
4. Dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie stosownych przepisów prawa oraz podmiotom na zlecenie
administratora: księgowość.
5. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
7. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane
osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
8. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do prowadzenia działalności wychowawczo –
dydaktyczno – opiekuńczej przedszkola, na podstawie przepisów prawa.
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

……………………………………
(podpis rodzica)
* Termin złożenia deklaracji – w ciągu 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowanie rekrutacyjne do przedszkola.
** Niepotrzebne skreślić

