
 

DEKLARACJA KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

w Przedszkolu Samorządowym Zielony Zakątek w Plewiskach 

w roku szkolnym 2021/2022 

Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca 

w przedszkolu na kolejny rok szkolny 
1. DEKLARUJĘ   
                                  TAK  

 

                                   NIE  

 

a)  kontynuację uczęszczania  

 

………………………………………………………………………………..………………….  
(imię i nazwisko dziecka) 

 

zamieszkałego/ej w ……………………………………………………………………………..  
(adres zamieszkania) 

 

do Przedszkola Samorządowego Zielony Zakątek w Plewiskach w roku szkolnym  2021/2022 
 

b) pobyt dziecka w przedszkolu w następujących godzinach  (wypełnić w przypadku  kontynuacji uczęszczania dziecka  
                                                                                                   do przedszkola) 

 

                                    od……..……..do………………..  

c) korzystanie przez dziecko z następujących posiłków  (wypełnić w przypadku  kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola) 

                                   śniadanie  

                                   drugie śniadanie  

                                   obiad  

2. DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 Matka / opiekun prawny Ojciec / opiekun prawny 

Imię i nazwisko   

 

Adres zamieszkania 

  

Telefon   

E-mail   

KLAUZULA INFORMACYJNA  
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 Przedszkole Samorządowe Zielony Zakątek , ul. Zielarska 2,  62-064 Plewiska, tel.: 61/890 69 82,  

e-mail: kontakt@przedszkoleplewiska.pl 

• dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) tj. dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w zakresie zadań określonych w 
art. 153 ust.2 Prawa oświatowego,  

• celem przetwarzania danych jest zapewnienie kontynuacji wychowania przedszkolnego, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości edukacji w 
placówce,  

• odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora,  

• dane przechowywane będą przez okres edukacji dziecka w placówce z zachowaniem przepisów art. 160 ustawy Prawo oświatowe,  

• w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie,  

• przysługuje prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub naruszało 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: inspektor@rodo-krp.pl  

 
 
 
 

……………………………….…………………………………………………  

                                                                                                           data i podpis rodziców/opiekunów prawnych 


