DEKLARACJA ZGŁOSZENIA DZIECKA
w okresie
DYŻURU WAKACYJNEGO
w Publicznym Przedszkolu Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie.

Deklaruję/deklarujemy, że moje/nasze dziecko będzie w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało
do Publicznego Przedszkola Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie
w okresie dyżuru wakacyjnego tj. 01.07.2019 r. – 12.07.2019 r.
I. Dane dziecka:

PESEL

data urodzenia

drugie imię

imię

miejsce urodzenia

nazwisko

obywatelsko

Adres zamieszkania dziecka

ulica

kod pocztowy

nr domu

nr lokalu

miejscowość

II. Informacja ogólne.


Dziecko będzie uczęszczać do przedszkola od dnia ............................ do dnia ...............................



Deklarowany dzienny czas pobytu dziecka w przedszkolu: od godz. …..…... do godz. ….....……



Dziecko będzie korzystać z opieki przedszkola przez ……….. godzin dziennie.



Dziecko będzie korzystać/ nie będzie korzystać z posiłków (niepotrzebne skreślić).



Dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2018/2019 do Publicznego Przedszkola
……………………………………………………………………………………………………….



Dodatkowe informacje o dziecku: …………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
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III. Dane rodziców/prawnych opiekunów:
Dane matki/ prawnego opiekuna

imię

Dane ojca/prawnego opiekuna

nazwisko

imię

telefon kontaktowy

e-mail

kod pocztowy

telefon kontaktowy

e- mail

Adres zamieszkania matki/prawnego opiekuna

ulica

nazwisko

nr domu/ nr lokalu

miejscowość

Adres zamieszkania ojca/prawnego opiekuna

ulica

kod pocztowy

nr domu/ nr lokalu

miejscowość

IV. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji
zgłoszenia dziecka w okresie dyżuru wakacyjnego zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych ( dz. u. z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzenia parlamentu
europejskiego i rady (ue) 2016/679 z 27.04.2016 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.
2. Jestem/jesteśmy świadomy/świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych
informacji i oświadczam/y, że dane przedłożone w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem
faktycznym oraz zobowiązuję się/zobowiązujemy się do niezwłocznego powiadomienia
dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych w deklaracji.
3. Zobowiązuję/my się do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub
przez osobę upoważnioną w zadeklarowanych godzinach, oraz zgłaszania nieobecności
dziecka w dniu, w którym nie będzie korzystało z przedszkola.
4. Zobowiązuję/my się do wniesienia opłaty z tytułu korzystania przez dziecko we
wskazanym okresie z odpłatnych świadczeń przedszkola oraz wniesienia opłaty za
korzystanie z wyżywienia. Opłaty za pobyt i wyżywienie należy uiścić w dniu składania
deklaracji, najpóźniej do 19.06.2019 r. w kasie przedszkola.
5. Opłata naliczona zostanie na podstawie uchwały Nr XXXI/181/2017 Rady Gminy Leszno
z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania dzieci
w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych oraz opłaty za wyżywienie według dziennej
stawki żywieniowej ustalonej w przedszkolu.

………………………………………..
Data, podpis matki/prawnego opiekuna

………..……………………………..
Data, podpis ojca/prawnego opiekuna

2

Załącznik do deklaracji zgłoszenia dziecka w okresie dyżuru wakacyjnego w Publicznym
Przedszkolu Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie
w roku szkolnym 2018/2019
KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem podanych danych osobowych jest:
Publiczne Przedszkole Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie z siedzibą w ul. Szkolna 6,
05-083 Zaborów
Inspektorem Danych Osobowych jest:
Pan Marcin Gałązka e-mail: kontakt@firebhpsecurity.pl
Celem przetwarzania danych jest:
Prowadzenie czynności związanych z:
- realizacją zadań oświatowych
- zapewnieniem opieki, bezpieczeństwa , rozwiązywania pojawiających się problemów
- realizacji deklaracji zgłoszenia dziecka w okresie dyżuru wakacyjnego do Przedszkola
- kontaktowania się w razie nagłych wypadków, zachorowania dziecka
- podjęciem lub realizacją współpracy
Podstawa prawna przetwarzania:
Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. Rozporządzenie 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.
Zebrane dane będą przechowywane do:
ustania celu w jakim były przetwarzane.
Zebrane dane mogą być przekazywane:
tylko odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa
Przekazywanie danych do państwa trzeciego
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Dostęp do treści swoich danych
Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
Wniesienie skargi do UODO
Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna iż przetwarzanie jego danych
osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
Obowiązek podania danych
Podanie wymaganych przepisami prawa danych osobowych jest obowiązkowe ,a konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak korzystania z usług przedszkola.

………………….….………………………
Data, podpis matki/ prawnego opiekuna

………….…………………….…………..
Data, podpis ojca/ opiekuna prawnego
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