Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w Przedszkolu Publicznym im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku
Deklaruję, że moja/mój córka/syn ………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

urodzona/urodzony ……………………………………………… w …………………………………………………………………………
(data urodzenia)

(miejsce urodzenia)

Zamieszkała/zamieszkały………………………………………………………………………………………………………………………
(Miejscowość, ulica)

w roku szkolnym 2021/2022 będzie kontynuował(a) wychowanie przedszkolne w Przedszkolu Publicznym
im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku.
1. Rodzice.
Matka - …………………………………………………………………………; ………………………………..………………………………….….
( imię i nazwisko)

(adres zamieszkania)

Tel. ………………………………………………………………………
Oświadczam, że jestem zatrudniona/zatrudniony na podstawie umowy o pracę / o dzieło/zlecenia**
na czas od…………………………………………………………...do…………………………......………………………………………
w ………………………………………………………………………………………………………………………………..............………
(nazwa i adres zakładu pracy)

w pełnym/niepełnym wymiarze**
Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Ojciec - ……………………………………….…………………………………; ……………………………………..…………….………………….…….
(imię i nazwisko)

(adres zamieszkania)

Tel. …………………………………………………………………………..
Oświadczam, że jestem zatrudniona/zatrudniony na podstawie umowy o pracę / o dzieło/zlecenia**
na czas od……………………………………………………………...do……………………….....………………………………………
w ………………………………………………………………………………………………………………………………..............………
(nazwa i adres zakładu pracy)

w pełnym/niepełnym wymiarze**
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………………………………………………
( podpis rodziców/ opiekunów prawnych)
**odpowiednie należy podkreślić .

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

Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest
Przedszkole Publiczne im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku przy ul. Księżnej Elżbiety 2;

2)

kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem email : kontakt@iod-szczecinek.pl;

3)

dane osobowe Pana/Pani oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka będą przetwarzane na podstawie art.
6 ust. 1 lit. c RODO, w celu realizacji zadań ustawowych wynikających w szczególności z prawa
oświatowego oraz zadań statutowych przedszkola;

4)

Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przechowywane będą przez okres
edukacji dziecka w naszej placówce a po zakończeniu edukacji wyłącznie w celach archiwalnych
zgodnie z przepisami prawa.

5)

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
oraz inne podmioty działające na zlecenie Administratora, którym powierzył przetwarzanie danych
osobowych na mocy stosownej umowy;

6)

posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania,;

7)

ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

8)

podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy
prawa oświatowego.

