…………………………………………
Imię i nazwisko rodzica (opiekuna)

…………………………………………
…………………………………………
adres do korespondencji

Pani
Dorota Czapnik-Berej
Dyrektor Przedszkola Nr 4
w Łęcznej
Niniejszym deklaruję, że ……………………………………… w roku szkolnym 2019/2020
(imię i nazwisko dziecka)

kontynuował(a) wychowanie przedszkolne w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Łęcznej.
Ponadto przekazuję aktualne informacje dotyczące dziecka i rodziców (opiekunów) / informuję,
że dane osobowe kandydata i rodziców (opiekunów) nie uległy zmianie1:

I.

Dane osobowe dziecka i rodziców (opiekunów)
(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi)

1

Imię/imiona i nazwisko dziecka

2

Data urodzenia dziecka

3

PESEL dziecka

4

Imię/imiona i nazwiska rodziców
(opiekunów) dziecka

Matki
Ojca

5

Adres miejsca zamieszkania rodziców
(opiekunów) i kandydata2

Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Numer domu / numer mieszkania

6

Adres poczty elektronicznej i numery
telefonów rodziców kandydata – o ile je
posiadają

Telefon do kontaktu
Matki
Adres e-mail
Telefon do kontaktu
Ojca
Adres e-mail

1Proszę

wybrać właściwą formułę.
Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) miejscem zamieszkania osoby
fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu).
2

II.

Dodatkowe informacje:

Godziny pobytu dziecka w od ……………… do ………………….
Zobowiązuję się do wnoszenia opłaty za świadczenie przedszkola obejmujące całodzienne
wyżywienie oraz za korzystanie z wychowania przedszkolnego do dnia 10 następnego miesiąca.

…………………………………
Podpis rodzica (opiekuna), data

_
¹ Zgodnie z art.153 w ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r . Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 z póź.
zm.), rodzice dzieci przyjętych do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego
corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym
przedszkolu lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin
rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,
s. 1, informujemy, że:
1. Administratorem danych jest Przedszkole Publiczne Nr 4, ul. Obrońców Pokoju 13,
e-mail: pp5leczna@op.pl, numer telefonu: 81 752 16 37.
2. W Przedszkolu Publicznym Nr 4 został powołany Inspektor Ochrony Danych (dane
kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl).
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w tym przedszkolu.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. rozporządzenia
„przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze”, w szczególności:
 art.153 w ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r . Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r.
poz. 996 z póź. zm.)
5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotowi zapewniającemu obsługę
informatyczną systemu rekrutacyjnego, z którym administrator zawarł umowę powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Przetwarzanie danych osobowych w związku z przeprowadzeniem naboru do przedszkola
znajduje podstawę w przepisach ustawy - Prawo oświatowe. Osoba, której dane dotyczą jest
zobowiązana do podania tychże danych, gdy przystępuje do naboru.
………………………………….
Miejscowość i data

……………………………………..
Czytelny/e podpis/y

