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DEKLARACJA ZGŁOSZENIA DZIECKA 

w okresie  

DYŻURU WAKACYJNEGO 

w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Lesznie  im. „Leśnych Skrzatów”, ul. Polna 22 

w terminie od 31.07.2023 r. do 25.08.2023 r. (przez cztery tygodnie). 

___________________________________________________________________________ 

 

 Deklaruję/deklarujemy, że moje/nasze dziecko będzie w roku szkolnym 2022/2023 

uczęszczało do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Lesznie im. „Leśnych Skrzatów”, 

ul. Polna 22 w wyszczególnionym poniżej okresie czterotygodniowego dyżuru 

wakacyjnego : 

I   tydzień dyżuru od …………………………. do ………………………….. 

II  tydzień dyżuru od …………………………. do ………………………….. 

III tydzień dyżuru od …………………………. do ………………………….. 

IV tydzień dyżuru od …………………………. do ………………………….. 

 

I. Dane dziecka:  

                 

               PESEL                                                    imię                              drugie imię                       nazwisko 

     

             data urodzenia                                 miejsce urodzenia                                          obywatelsko  

Adres zamieszkania dziecka  

          

                            ulica                                                        nr domu               nr lokalu 

    

           kod   pocztowy                                           miejscowość  

 

 

II. Informacja o czasie pobytu dziecka w przedszkolu. 

 

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

 Godziny pobytu  dziecka w przedszkolu :       od …….....……...   do ……….....…… 
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III. Dane rodziców/prawnych opiekunów: 

 

              Dane matki/ prawnego opiekuna                                               Dane ojca/prawnego opiekuna  

 

       

              imię                                        nazwisko                                     imię                                nazwisko 

   

                           telefon  kontaktowy                                                                      telefon  kontaktowy 

   

                                   e-mail                                                                                         e- mail 

 

      Adres zamieszkania matki/prawnego opiekuna                         Adres zamieszkania ojca/prawnego opiekuna               

   

           

               ulica                               nr domu/  nr lokalu                                 ulica                          nr domu/ nr lokalu 

        

  kod   pocztowy                           miejscowość                            kod   pocztowy                       miejscowość  

 

 

IV. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów: 
Niniejszym wyrażam/wyrażamy zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych 

zawartych we wniosku, w celach związanych z przyjęciem i pobytem mojego/naszego dziecka w przedszkolu, 

zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 tj.) oraz 

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 (Dz. UE. L nr 119, str.1) – art. 14. (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych „RODO”). 

Niniejszym oświadczam/oświadczamy, że zapoznałam/łem się/zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną 

dotyczącą danych osobowych w związku z ubieganiem się o przyjęcie dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny. 

Jestem/jesteśmy świadomy/świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych informacji 

i oświadczam/y, że dane przedłożone w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym (art. 150 ustawy 

Prawo oświatowe) oraz zobowiązuję się/zobowiązujemy się do niezwłocznego powiadomienia dyrektora 

przedszkola o zmianie podanych danych. 

 

 
 

miejscowość, data 

 

podpis matki/prawnego opiekuna podpis ojca/prawnego opiekuna 
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Załącznik do deklaracji o przyjęcie dziecka do Publiczne Przedszkole Nr 1 w Lesznie  

im. „Leśnych Skrzatów” 

na dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2022/2023 

           Przedszkole:       

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
       Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67                                           

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                        

i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż: 

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Lesznie im. „Leśnych 

Skrzatów”  ul. Polna 22, 05-084 Leszno jest Dyrektor Przedszkola.   

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Lesznie im. „Leśnych 

Skrzatów” ul. Polna 22, 05-084 pod adresem e-mail: iodo@przedszkoleleszno.pl 

3. Administrator danych osobowych – Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 w Lesznie im. „Leśnych 

Skrzatów” – przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa. 

4. Dane osobowe  przetwarzane będą w celu /celach: 

1) działalności przedszkola; 

2) pracy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej; 

3) rekrutacji dzieci do przedszkola; 

4) ewidencji dzieci; 

5) w celach sprawozdawczych; 

6) promocji przedszkola; 

7) korzystania z monitoringu wizyjnego na warunkach niezbędnych do wykonania określonych prawem 

zadań realizowanych dla dobra publicznego; 

8) w pozostałych przypadkach gdy dane osobowe oraz wizerunek przetwarzane są wyłącznie na podstawie 

wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą danych osobowych są: 

1) osoby upoważnione przez administratora danych osobowych w ramach wykonywania swoich 

obowiązków służbowych; 

2) podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych ma obowiązek przekazania danych                          

w związku z organizacją pracy przedszkola; 

3) podmioty współpracujące z przedszkolem w zakresie edukacji, opieki  i wychowania. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów                            

i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje każdej osobie prawo dostępu do treści swoich 

danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo 

do wniesienia sprzeciwu oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów 

prawa. 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, 

przysługuje każdej osobie prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Publicznym Przedszkolu Nr 1                      

w Lesznie im. „Leśnych Skrzatów” przysługuje prawo zwrócenia się do Dyrektora Publicznego Przedszkola 

Nr 1 w Lesznie im. „Leśnych Skrzatów” z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdej osobie 

przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych. 

10.  Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych     

 stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.  

11.  Dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 

 

Obowiązek podania danych: 

Podanie wymaganych przepisami prawa danych osobowych jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie brak korzystania z usług przedszkola. 

 

………………….….…            ………….…………….…………..                     …………………………………….  

   (miejscowość, data)                          (czytelny  podpis matki/ prawnego opiekuna)                         (czytelny podpis ojca/ prawnego opiekuna) 
 


