…………………………………, dnia ………………………
……………………………………………..………
……………………………………………..………
(rodzic/rodzice /prawny opiekun/
opiekunowie składający deklarację)

Dyrektor
Gminnego Przedszkola Nr 1
w Zbrosławicach

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
w roku szkolnym 2019/2020*
Składam deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego przez moją/-ego córkę/syna
………………………………………………………………………………..…. w Gminnym Przedszkolu Nr 1 w Zbrosławicach
(imię i nazwisko dziecka)

w roku szkolnym 2019/2020, w czasie ………………………. godzin dziennie, od godziny ……………
do godziny ………………. z …………………. posiłkami dziennie.
…………………………………………………..
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

…………………………………………………..
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

* termin złożenia deklaracji - w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania
rekrutacyjnego; podstawa prawna złożenia deklaracji: art. 153 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, iż:
1)
administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Dyrektor Gminnego Przedszkola nr 1
w Zbrosławicach;
2)
inspektorem ochrony danych w Gminnym Przedszkolu 1 w Zbrosławicach jest Pan Cezary Nowicki – nr tel. 602 762 036, adres e-mail:
inspektor@odocn.pl;
3)
Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celu zapewnienia opieki i realizacji podstawy programowej
w czasie roku szkolnego 2019/2020 zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996ze zm.), w tym:
wykonywania czynności związanych z rozliczeniem za uczęszczanie do przedszkola, zgodnie ze złożoną deklaracją, prowadzenia
dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, wykonania obowiązku sprawozdawczego
oraz w celach statystycznych wynikających z ustaw, oraz budowania pozytywnego wizerunku przedszkola, oraz na podstawie art. 6
ust. 1 lit c RODO;
4)
Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi
przepisami;
5)
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania;
6)
ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy RODO;
7)
podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z zapewnieniem opieki i realizacji podstawy
programowej w czasie trwania roku szkolnego 2019/2020, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 996ze zm.);
8)
Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania.

