Data przyjęcia deklaracji:

Deklaracja
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Andrzeja Grubby w Zelgoszczy
w roku szkolnym 2022/2023
1. Dane dziecka:
Imię i nazwisko dziecka
Data i miejsce urodzenia
PESEL dziecka
Adres zameldowania
Adres miejsca zamieszkania

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka:
Imię i nazwisko matki/opiekunki
Adres miejsca zamieszkania
Adres poczty elektronicznej i numery
telefonów kontaktowych
Miejsce pracy

Imię i nazwisko ojca/opiekuna
Adres miejsca zamieszkania
Adres poczty elektronicznej i numery
telefonów kontaktowych
Miejsce pracy

3. Deklarowany pobyt dziecka w placówce:
1) Godziny pobytu dziecka w placówce: od 8:30 do 13:30.

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 

5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. A. Grubby w Zelgoszczy ul.
Głowna 29, 83-208 Zelgoszcz. Podstawą prawną przetwarzania jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz U.z 2017 r.poz.59 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane osobowe
zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny
do realizacji ww. celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
dla ochrony danych osobowych. Dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców danych:
podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych lub podmioty ,
które są uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do
państwa trzeciego oraz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

6. Deklaracja i oświadczenie
1. Deklaruję
kontynuowanie
wychowania
przedszkolnego
córki/syna
……………………………….…………. w oddziale przedszkolnym zorganizowanym
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Andrzeja Grubby w Zelgoszczy w roku
szkolnym 2022/2023.
Zelgoszcz, dnia ............................

...........................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

2. Oświadczam, że
a) wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe,
b) niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych w
deklaracji.
Zelgoszcz, dnia ............................

...........................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

7. Przyjęcie deklaracji przez dyrektora szkoły/przedszkola
...........................................................
(podpis dyrektora szkoły/przedszkola)

