
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 4  
w Gostyninie w roku szkolnym 2021/2022

1. Dane dziecka:

Imię i nazwisko dziecka

Data i miejsce urodzenia

PESEL dziecka

Adres miejsca zamieszkania

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka:

Imię i nazwisko matki/opiekunki

Adres miejsca zamieszkania

 Numery telefonów kontaktowych oraz 
adres poczty elektronicznej .

Imię i nazwisko ojca/opiekuna 

Adres miejsca zamieszkania

 Numery telefonów kontaktowych oraz 
adres poczty elektronicznej.

3. Deklarowany pobyt dziecka w placówce:

1) Godziny pobytu dziecka w placówce: od .................................  do ............................

2) Posiłki: śniadanie    obiad    podwieczorek  

4.Dodatkowe  dołączone  do  deklaracji  informacje  o  dziecku  (np.  stan  zdrowia,  orzeczenie  lub  opinia
poradni psychologiczno-pedagogicznej,  potrzeba szczególnej opieki,  stosowana dieta, zalecenia lekarskie,
itp.)

tak             nie 

Jakie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Deklaracja i oświadczenie:

1) Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki/syna …………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

w Przedszkolu nr 4 w Gostyninie w roku szkolnym 2021/2022.



2) Do obioru dziecka z przedszkola upoważniam:

Imię nazwisko osoby upoważnionej Stopień pokrewieństwa

1.

2.

3.

4.

5.

6.
 W każdym momencie rodzic/opiekun prawny może dokonać zmiany osób upoważnionych                                            

 3) Oświadczam, że  :

a) wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe;
b)  niezwłocznie  powiadomię  dyrektora  przedszkola  o  zmianie  danych  zawartych  w
deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego;
c) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów
związanych  z  rekrutacją  do  przedszkola  zgodnie  z  Rozporządzeniem 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 (RODO).

  
Klauzula Informacyjna:

 "Administratorem danych osobowych ''  przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji  jest  Przedszkole nr  4,  09-500
Gostynin, ul. Armii Krajowej7,  e-mail:dyrektor@p4gostynin.pl . Kontakt z  Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu
nr 4 jest możliwy poprzez e-mail: iodmzesip@wp.pl . Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 13 ust. 1 i 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 dane kontaktowe będą przetwarzane wyłącznie w celu szybkiego kontaktu z rodzicem lub opiekunem dziecka w nagłych

okolicznościach,  na  potrzeby  dokonania  niezbędnych  rozliczeń,  koordynacji  działań  programowych,  dyżurów
wakacyjnych, archiwizacji  deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, dokumentacji udzielania pomocy
psychologiczno- pedagogicznej, dzienników zajęć, dokumentów diagnozy i obserwacji pedagogicznej,  kart wycieczek,
danych   przekazywanych  do  szkół  podstawowych-list  dzieci  realizujących  roczne  przygotowanie  przedszkolne, SIO,
MOPS, Kuratorium Oświaty, PPP, MZESiP. Za odrębnie wyrażonymi zgodami dane osobowe mogą być udostępnione  z
innym podmiotom  na podstawie umowy powierzenia. 

 Rodzic/prawny  opiekun  dziecka posiada  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  i  ich  sprostowania,  usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz
prawo do cofnięcia zgody ( w przypadku jej wyrażenia) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania.  Ma  także  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna,  iż
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

 dane podaję dobrowolnie jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z celem podanym powyżej.

Gostynin, dnia …………………………………………...                           1 …………………………………………………………………..
                                                                                                             (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

                                                                                                            2 …………………………………………………………………
                                                                                                             ( czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

6. Przyjęcie deklaracji przez dyrektora przedszkola
                                 ...........................................................
                                 (data i podpis dyrektora przedszkola)




