
                                                                                                                                  Łazy dnia ….................
Deklaracja

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Łazach

w roku szkolnym 2021/2022
I. Dane identyfikacyjne dziecka:

Imię/Imiona*

Nazwisko*

Data
Urodzenia*

dzień miesiąc rok miejsce urodzenia

II. Pozostałe informacje o dziecku:
Adres zamieszkania dziecka

Ulica*

Nr budynku* Nr lokalu*

Miejscowość

Dodatkowe informacje o dziecku
Orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego

TAK NIE

Istotne dane o dziecku stan zdrowia
stosowana dieta

III. Dane osobowe opiekunów prawnych:
Dodatkowe informacje o dziecku

Matka/prawny opiekun
dziecka

Ojciec/prawny opiekun dziecka

Imię/Imiona i nazwisko*

Telefon kontaktowy**

Adres poczty 
elektronicznej**

Adres zamieszkania
Ulica*

Nr budynku*

Nr lokalu*

Miejscowość*

Kod pocztowy*

* pole wymagane do uzupełnienia
**  pole  wymagane  do  uzupełnienia  w przypadku  posiadania( należy  podać  w  przypadku  ich  posiadania,  art.  151.1  pkt  4)  ustawy  Prawo
oświatowe).



IV. Deklaracja i oświadczenie

Deklaruję kontynuowanie  wychowania przedszkolnego 

córki/syna     ...................................................... …................................................................... 

w Publicznym Przedszkolu  Nr 1 im. Jana Brzechwy w Łazach w roku szkolnym 2021/2022. 

Deklarowany pobyt dziecka w placówce:

Godziny pobytu dziecka w placówce: od ...................  do .....................
1. ul. Topolowa 9 czas funkcjonowania placówki od 6.30 do 16.30, od 8.30 do 14.30 

podstawa programowa w placówce.
2. ul. Kolejowa 8 czas funkcjonowania placówki od 6.30 do 16.30, od 8.30 do 14.30 

podstawa programowa w placówce.

Ilość godzin ponad podstawę programową ….........................................

Posiłki: śniadanie □,  obiad □ ,  podwieczorek □,  ….........................(wpisz ilość)
      

Oświadczam, że : 
      - wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe,

– niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych
w deklaracji,

INFORMACJA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

 administratorem danych jest  Publicznej  Przedszkole  nr 1, 42-450 Łazy ul. topolowa 9 ,517752002,i pp1_lazy@wp.pl;
 dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie art. 150 ustawy Prawo oświatowe, w związku z ciążącym na administratorze

obowiązkiem prawnym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) i ważnym interesem publicznym proporcjonalnym do wyznaczonego celu (art. 9 ust. 2 lit. g
RODO);

 podanie  danych  jest  dobrowolne,  ale  konsekwencją  ich  niepodania  będzie  odrzucenie  wniosku,  zaś  konsekwencją  nie  przedłożenia
dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata odpowiednich kryteriów będzie pominięcie tych kryteriów;

 dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom; 
 dane będą przechowywane do końca okresu, w którym kandydat będzie korzystał z wychowania przedszkolnego, a w przypadku kandydatów

nieprzyjętych – przez okres roku od zakończenia rekrutacji;
 przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia

skargi do Prezesa UODO, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy RODO;
 we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji  przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych

osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: biuro@eduabi.eu

            MATKA/OPIEKUN PRAWNY          OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY

            ….............................................................                                                   …................................................................
                          (  data i podpis)                                                                                                              ( data i podpis)

V. Przyjęcie deklaracji przez dyrektora przedszkola

Łazy, dnia ….........................                                      .......................................................................
                                                                                                    (podpis dyrektora przedszkola)



              


