DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.
Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki/ syna
……………………………………………………………………………
(nazwisko i imię dziecka)

w Przedszkolu Publicznym w Dobrzanach
w roku szkolnym 2019/2020*
Podstawa prawna:
Art. 153 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. 2018 poz. 996 j.t.)
1. PODSTAWOWE DANE DZIECKA
Nazwisko i imię:
Data urodzenia:

Miejsce urodzenia:

Nr PESEL
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adres zamieszkania dziecka
Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Adres zameldowania dziecka (wypełnić jeśli jest inny niż adres zamieszkania)
Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

2. DANE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Dane osobowe matki/opiekunki prawnej
Nazwisko i imię:
Adres zamieszkania matki/opiekunki prawnej
Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejsce pracy i dane kontaktowe matki/opiekunki prawnej
Miejsce pracy:
Telefon:

Adres e-mail:

Dane osobowe ojca/opiekuna prawnego
Nazwisko i imię:
Adres zamieszkania ojca/ opiekuna prawnego
Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejsce pracy i dane kontaktowe ojca/ opiekuna prawnego
Miejsce pracy:
Telefon:

Adres e-mail:

3. DODATKOWE DOŁĄCZONE DO DEKLARACJI INFORMACJE O DZIECKU
Specjalne potrzeby edukacyjne (zaznaczyć znakiem X)
Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności

TAK

NIE

4. DEKLARACJA CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU
1) Godziny pobytu dziecka w przedszkolu:

……………………………………………….

2) Deklaracja korzystania z posiłków:
……………………………………………….
……………………………………………......
5. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczam, iż podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Oświadczam, że niezwłocznie powiadomię dyrektora placówki o zmianie danych zawartych w
deklaracji.
Klauzula informacyjna – proces rekrutacji
1.

Administratorem danych osobowych kandydatów i rodziców lub opiekunów prawnych jest Zespół Szkół
Publicznych w Dobrzanach ul. Mickiewicza 43, 73-130 Dobrzany.

2.

Inspektorem Ochrony Danych jest Damian Szmit, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail
iod@data.pl lub telefonicznie 503677713 .

3.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Zespołu Szkół Publicznych w
Dobrzanach ul. Mickiewicza 43, 73-130 Dobrzany, na podstawie:
a) art. 153 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996 j.t.)
b) art. 6 ust. 1 lit. a, c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO

4.

Odbiorcą danych osobowych zawartych w karcie informacyjnej ucznia jest uprawniony podmiot obsługi
informatycznej dostarczający usługi i przetwarzający dane na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych.

5.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

6.

Dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane na podstawie przepisów art. 6
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz.
217).

7.

Każda osoba, której dotyczą dane zgromadzone w karcie informacyjnej ucznia, ma prawo do żądania od
Administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. W ramach prowadzonego procesu rekrutacji
dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu
na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną
przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6ust. 1 c) RODO, nie przysługuje prawo do przenoszenia
danych na podstawie art. 20 RODO.

8.

Każda osoba, której dotyczą dane zgromadzone w karcie informacyjnej ucznia ma prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

9.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (Dz. U. 2018 poz. 996) Prawo Oświatowe.
Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

10. Dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacji nie będą poddawane zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.
…………………..…...........................
(podpis matki/ opiekuna prawnego)

…….…………………………………
( podpis ojca/ opiekuna prawnego)

PRZYJĘCIE DEKLARACJI PRZEZ DYREKTORA
.............................................
(pieczęć i podpis dyrektora)
*Zgodnie z art. 153ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, rodzice dzieci przyjętych do publicznego
przedszkola (oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o
kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu (oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej), w terminie 7
dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ
Ja

niżej

podpisany

/
podpisana ........................................................................................................
(imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego)

na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006r., nr. 90, poz. 631 z późn. zm.)
o prawie autorskim i prawach pokrewnych; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia
o Ochronie Danych (Dz.Urz. UE L 119/1) oświadczam, iż

wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody**
na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku mojego dziecka / podopiecznego
…………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka / podopiecznego)
oraz na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem mojego dziecka
poprzez publikację zdjęć, materiału wideo z zajęć przedszkolnych, wycieczek, konkursów przez Zespół Szkół
Publicznych w Dobrzanach w celu promocji i informacji o wydarzeniach, zajęciach na potrzeby Szkoły za
pośrednictwem:
 Strony internetowej Szkoły pod adresem http://www.zspdobrzany.pl/
 Portalu społecznościowego Facebook pod adresem https://www.facebook.com/szkoladobrzany
Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia i materiały wideo te nie naruszają moich dóbr osobistych.
Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania
i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie
uznanych za nieetyczne.
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również
o wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku na potrzeby jak w oświadczeniu.

……………………………………….
(miejscowość, data)
** niepotrzebne skreślić;
wypełnić wielkimi literami

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

UWAGA
Zgodnie z art. 153ust. 2 ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe, Rodzice dzieci
uczęszczających do Przedszkola w
Dobrzanach corocznie składają na
kolejny rok szkolny deklarację o
kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego w tym przedszkolu w
terminie 7 dni poprzedzających
termin rozpoczęcia postępowania
rekrutacyjnego tj . do 03.03.2019r.
Deklarację można pobrać od wychowawcy grupy.

