Chotomów, dnia …………………….

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA
PRZEDSZKOLNEGO
(termin składania od 21 lutego do 3 marca 2022r.)
Niniejszym deklaruję, że moje dziecko …………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka)

w roku szkolnym 2022/2023 będzie kontynuował(a) wychowanie przedszkolne
w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie.
Ponadto przekazuję aktualne informacje dotyczące dziecka i rodziców (opiekunów
prawnych).
DANE OSOBOWE DZIECKA
Imiona

Nazwisko

Data
urodzenia

Miejsce
urodzenia

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
Gmina

Miejscowość

Kod
pocztowy

Ulica/ Nr domu/
Nr mieszkania

DANE OSOBOWE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH
mieszka
Matka / opiekun prawny
Ojciec / opiekun prawny
nia
Imię
Nazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Matka / opiekun prawny

Ojciec / opiekun prawny

Kod, miejscowość
Ulica, nr domu i
mieszkania
DANE KONTAKTOWE
Matka / opiekun prawny
telefon
e-mail

Ojciec / opiekun prawny

Brak zwrotu deklaracji do 3 marca 2022r. do godz.16.00 jest równoznaczne z rezygnacją
z kontynuacji wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Chotomowie.
Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO zostałam/em poinformowana/y, że:
1.

Administratorem

danych

osobowych dzieci i

wnioskodawców jest

Przedszkole Gminne

w Chotomowie, 05-123 Chotomów ul. Żeligowskiego 27 reprezentowane przez Dyrektora
Przedszkola.
2.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogę kontaktować się w
sprawach

ochrony

moich

i

dziecka

danych

osobowych

za

pomocą

adresu

e-mail:

iod@przedszkolechotomow.pl.
3.

Moje i dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów Prawa oświatowego - na podstawie (art.
6 ust. 1 lit. c RODO) .

4.

Odbiorcą danych osobowych będą podmioty i osoby upoważnione do ich otrzymania
na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawarł lub
zawrze w przyszłości umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5.

Moje i dziecka dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczęszczania dziecka do
przedszkola, a po jego zakończeniu do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych
wynikających z przepisów prawa.

6.

Mam prawo do:
1) żądania od administratora dostępu do swoich i dziecka danych osobowych,
2) sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
3) usunięcia przetwarzanych danych,
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych,
5) wniesienia

skargi

do

Prezesa

Urzędu

Ochrony

Danych

Osobowych,

gdy

uznam,

że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
7.

Moje

i

dziecka

dane

nie

będą

przekazywane

do

państw

trzecich

lub

organizacji

międzynarodowych.
8.

Moje i dziecka dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane.

..…….........................................................………….......................................................................................................
czytelny podpis matki/opiekuna prawnego
czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego

Data przyjęcia deklaracji przez Dyrektora Przedszkola: ………………………………

………………………………………
pieczątka i podpis Dyrektora

