
 

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU 

DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 

rok szkolny 2022/2023 

 

 Potwierdzam wolę zapisu  dziecka  ..…......................................................................, 

                                                                                                                          (imię i nazwisko dziecka) 

 

urodzonego w dniu  …........................................................... w ………………………………….  

zakwalifikowanego w postępowaniu rekrutacyjnym do: 

Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy  w  Łazach. 

Wstępnie deklaruję, że dziecko będzie korzystało z opieki przedszkola 

 w godzinach od ….................... do …...........................* . 

 posiłki (śniadanie □ obiad □   podwieczorek □ ) …................................… 

                                (zaznacz wybór posiłku  X) 

 

                                                                                               …............................................................. 

                                                                                                  (podpis rodzica/prawnego opiekun 

 

* przedszkole pracuje: ul. Topolowa 9 od 6.30-16.30, ul. Kolejowa 8 od 6.30-16.30 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z rekrutacją dziecka 

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że: 

administratorem danych jest Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy, ul. Topolowa 9 42-450 Łazy, tel. 326729459, 

pp1_lazy@wp.pl. 
• dane osobowe przetwarzamy w celu rekrutacji kandydata do przedszkola na podstawie ciążącego na administra-

torze obowiązku prawnego oraz ważnego interesu publicznego proporcjonalnego do wyznaczonego celu (art. 6 ust. 1 lit. 

c, art. 9 ust. 2 lit. g RODO) – w związku z art. 150 ustawy Prawo oświatowe; 

• w przypadku zakwalifikowania kandydata będziemy przetwarzać dane w celach związanych z prowadzeniem 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej na podstawie ciążących na administratorze 

obowiązków prawnych oraz zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO) wynikających                

z ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, aktów wykonawczych i statutu placówki; 

• wskazane wyżej przepisy obligują Państwa do podania danych; w przypadku odmowy nie przyjmiemy wniosku, 

zaś konsekwencją nie przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie przez dziecko odpowiednich kryteriów bę-

dzie pominięcie tych kryteriów; 

• odbiorcami danych na poszczególnych etapach edukacji będą: minister właściwy ds. oświaty, gmina zamieszka-

nia kandydata oraz podmioty wspierające placówkę w obsłudze administracyjnej, informatycznej i prawnej; nie będziemy 

przekazywać danych do odbiorców w państwach trzecich; 



• wniosek będziemy przechowywać do końca okresu, w którym kandydat korzysta z wychowania przedszkolnego, 

a w przypadku kandydata nieprzyjętego – wyłącznie przez okres roku od zakończenia rekrutacji; dane kandydata zakwa-

lifikowanego zawarte w dokumentacji nauczania będziemy przechowywać po zakończeniu edukacji maksymalnie przez 

50 lat w zależności od rodzaju dokumentacji; 

• przysługują Państwu prawa: żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarza-

nia, które w stosownych przypadkach przepisy mogą ograniczyć, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO            

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy RODO; 

• nie będziemy podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji ani profilować na podstawie danych; 

• w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji powyższych praw mogą Państwo 

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

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych po przyjęciu dziecka do placówki 

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że: 

 administratorem danych jest Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy  ul. Topolowa 9 , 42-450 Łazy, 

tel.326729459; pp1_lazy@wp.pl; 

 dane przetwarzamy w celach związanych z prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wycho-

wawczej i opiekuńczej na podstawie ciążących na administratorze obowiązków prawnych oraz zadań realizowanych 

w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO) wynikających z ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie 

oświaty, aktów wykonawczych i statutu placówki; w celu zapewnienia uczniowi podczas pobytu w placówce odpo-

wiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych na podstawie ważnego interesu publicznego 

(art. 9 ust. 2 lit. g RODO) – w związku z art. 155 ustawy Prawo oświatowe; 

 wskazane przepisy obligują Państwa do podania danych w zakresie dot. prowadzenia dokumentacji nauczania i istot-

nych informacji o stanie zdrowia dziecka, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie, żebyśmy zapewnili 

dziecku odpowiednią opiekę; z kolei deklaracje udziału w programach składają Państwo dobrowolnie, jeśli chcą z 

nich skorzystać; 

 odbiorcami danych będą podmioty wspierające placówkę w obsłudze administracyjnej, informatycznej i prawnej; 

nie będziemy przekazywać danych do odbiorców w państwach trzecich; 

 dane będziemy przechowywać po zakończeniu edukacji maksymalnie przez 50 lat w zależności od rodzaju doku-

mentacji; 

 przysługują Państwu prawa: żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i 

wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, które w stosownych przypadkach przepisy mogą ograniczyć, a także 

prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdyby przetwarzanie danych naru-

szało wymienione prawa lub inne przepisy RODO; 

 nie będziemy podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji ani profilować na podstawie danych; 

 w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji powyższych praw mogą Państwo kon-

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

 

 

    MATKA/OPIEKUN PRAWNY        OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY    

           .................................................                   .................................................     

                  Nazwisko i imię oraz podpis                                                                  Nazwisko i imię oraz podpis                  

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                        

                                                                                                                                        Łazy, dnia ………………… 

…………………………………………………. 

               Pieczęć placówki 

 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ DANYCH 

 

………………………..………………………………………………………………………………… 

Nazwisko i imię dziecka/ucznia 

 

 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody  na publikację imienia, nazwiska, wizerunku, uzdolnień, osiągnięć              

edukacyjnych i sportowych, mojego dziecka w wydaniach papierowych i elektronicznych np. gazeta, kronika, 

tablo, strona internetowa, fanpage na Facebooku, dni adaptacyjne, pokazy, piknik itp.]. 

 

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych publikowanych przez administratora 

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że: 

 administratorem danych jest Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy, ul. Topolowa 9; 42-450 Łazy, tel. 326729459, 

pp1_lazy@wp.pl. 
 dane przetwarzamy w celu promocji działań edukacyjnych i kulturalnych podejmowanych przez placówkę na podstawie Państwa 

zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

 zgodę na publikację danych wyrażają Państwo dobrowolnie, a jej brak nie wywołuje żadnych konsekwencji; 

 odbiorcami danych będą podmioty wspierające placówkę w obsłudze administracyjnej, informatycznej i prawnej, a w szczegól-

ności podmioty udostępniające platformy, na których publikujemy dane; nie będziemy przekazywać danych do odbiorców w 

państwach trzecich; 

 dane opublikowane za Państwa zgodą będziemy przechowywać do momentu wycofania przez Państwa zgody; 

 zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie, wówczas prosimy o kontakt z administratorem; 

 przysługują Państwu prawa: żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia, które w stosownych przy-

padkach przepisy mogą ograniczyć, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdyby 

przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy RODO; 

 nie będziemy podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji ani profilować na podstawie danych; 

 w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji powyższych praw mogą Państwo kontaktować się 

z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: biuro@eduabi.eu. 
       MATKA/OPIEKUN PRAWNY         OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY    

    .................................................                    .................................................     

          Nazwisko i Imię oraz podpis                                                                                                                        Nazwisko i Imię oraz podpis                 

mailto:biuro@eduabi.eu


                                                                                                                                      Łazy dnia, ……………………… 

 

…………………………………………………. 

               Pieczęć przedszkola 

 

OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA  

Z PRZEDSZKOLA 

 

Dziecko: …………………………………………………………………………………           

                                               Nazwisko i imię                      

 

Nazwisko imię 
Nr dokumentu tożsamości 

 

Zapoznałam/em się 

z poniższą informacją – podpis 

   

   

   

   

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla osób upoważnionych do odbioru dziecka 

W związku z art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że: 

 administratorem danych jest Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy  ul. Topolowa 9 , 42-450 Łazy, tel.326729459; 

pp1_lazy@wp.pl; 

 dane przetwarzamy w celu identyfikacji i umożliwienia Państwu odbioru dziecka zgodnie z życzeniem jego rodziców na podsta-

wie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) – w związku z art. 102 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo 

oświatowe oraz art. 43 ustawy Prawo o ruchu drogowym; 

 dane pozyskaliśmy od rodziców dziecka; 

 odbiorcami danych będą podmioty wspierające placówkę w obsłudze administracyjnej, informatycznej i prawnej; nie będziemy 

przekazywać danych do odbiorców w państwach trzecich; 

 dane będziemy przechowywać do zakończenia roku szkolnego; 

 przysługują Państwu prawa: żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wyrażenia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, które w stosownych przypadkach przepisy mogą ograniczyć, a także prawo wniesienia skargi 

do Prezesa UODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy 

RODO; 

 nie będziemy podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji ani profilować na podstawie danych; 

 w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji powyższych praw mogą Państwo kontaktować się 

z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: biuro@eduabi.eu 

      MATKA/OPIEKUN PRAWNY        OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY    

          .................................................                   .................................................     

                  Nazwisko i imię oraz podpis                                                                                                              Nazwisko i imię oraz podpis                        

 



 

    OŚWIADCZENIE 

o wyrażeniu zgody na uczęszczanie dziecka do oddziału integracyjnego 

 

 

Ja, niżej podpisany ……………………………………………………………… 

działając jako rodzic ¹ oświadczam, że wyrażam zgodę na uczęszczanie mojego 

dziecka ……………………………………………..do oddziału integracyjnego  

w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Łazach  

od roku szkolnego  2022/2023 do ukończenia przedszkola. 

 

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.² 

 

………………………………………………………………………… 

data i podpis rodzica/rodziców 

 

¹zgodnie z art.4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r.poz.59 z 

późn. zm.) - przez rodziców należy rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz (podmiot) sprawu-

jący pieczę zastępczą nad dzieckiem. 

²Zgodnie z art.150 ust.6  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2021 r. poz. 

1082. z późn. zm.) , oświadczenia potwierdzające spełnienia kryteriów rekrutacyjnych składa się 

pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadcze-

nie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:” Jestem świadomy odpowie-

dzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula zastępuje pouczenie organu o od-

powiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.



 


