
Załącznik nr 1
do Regulaminu postępowania rekrutacyjnego 

i uzupełniającego do przedszkola publicznego
na rok szkolny 2021/2022

Data przyjęcia deklaracji:    

1 Zgodnie  z  art.  153  ust.  2  ustawy  Prawo  Oświatowe  rodzice  dzieci  przyjętych  do  publicznego  przedszkola,  danego  oddziału
przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub danej publicznej  innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają
na kolejny rok szkolny deklaracją o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym,
publicznej  szkole  podstawowej  lub  tej  innej  formie  wychowania  przedszkolnego,  w  terminie  7  dni  poprzedzających  termin
rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego określony zgodnie z art. 154 ust.1 pkt 1, ust. 3 i 6 (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm. )

Deklaracja 
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
………………………………………………….
………………………………………………….

w roku szkolnym 2021/2022
* PROSZĘ O WYPISANIE DEKLARACJI LITERAMI DRUKOWANYMI

1. Dane dziecka:

Imię i nazwisko dziecka

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

PESEL dziecka

Adres miejsca zamieszkania

2. Dane rodziców:

Imię i nazwisko matki

Adres miejsca zamieszkania

Adres poczty elektronicznej i numery 
telefonów kontaktowych 

Imię i nazwisko ojca 

Adres miejsca zamieszkania

Adres poczty elektronicznej i numery 
telefonów kontaktowych



3. Deklarowany pobyt dziecka w placówce:

1) Godziny pobytu dziecka w placówce: od ...................  do .....................

2) Posiłki: śniadanie    obiad    podwieczorek  1

4. Deklaracja i oświadczenie

1. Deklaruję  kontynuowanie  wychowania  przedszkolnego  córki/syna

………………………………………………………w  ……………………………..

……………………………………………………………….w roku szkolnym 2021/2022.

2. Oświadczam, że  
a) wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe,
b) niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych w deklaracji,

…………... dnia ............................                                       ...........................................................
                            (czytelny podpis rodzica)

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 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  (4.5.2016  L  119/38  Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 RODO informuję, że: 

1. Administratorem  danych  osobowych  Państwa  oraz  Państwa  dzieci  jest:  Gminne  Przedszkole  
w Tworogu,  reprezentowany  przez  Dyrektora,  mający  swoją  siedzibę  przy  ul.  Słowackiego 16,  42-690
Tworóg, tel. 322857351 e-mail: dyrekcja@gptworóg.pl;

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Przemysław Kawa, kontakt: e-mail: iod@csw.edu.pl;
3. Dane osobowe Państwa i Państwa dzieci są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz odpowiednio

na  podstawie  art.  9  ust.  2  lit.  b  rozporządzenia  2016/679 RODO w celu  realizacji  statutowych  zadań
dydaktycznych,  opiekuńczych i wychowawczych w placówce oraz prowadzenia dokumentacji  przebiegu
nauczania;

4. Dane osobowe konieczne  do wydania  karty dostępu  do budynku są  przetwarzane  na podstawie  art.  6  
ust. 1 pkt e) 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 na podstawie zarządzenia gminy Tworóg, która zawarła umowę

nr 2019/07/518 świadczenia usługi w modelu SaaS;

5. Dane osobowe Państwa i Państwa dzieci mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa;

6. Dane osobowe Państwa i Państwa dzieci nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej;

7. Dane osobowe Państwa i Państwa dzieci będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji
celów przetwarzania (nie dłużej  niż 1 rok w przypadku niezakwalifikowania lub nie dłużej niż 5 lat od
zakończenia uczęszczania do przedszkola);

8. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych.

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2. 

10. Podanie  przez  Państwa  danych  osobowych  jest  obowiązkiem wynikającym  z  Prawa  oświatowego  oraz
zarządzenie  Wójta  Gminy  Tworóg,  odmowa  podania  danych  uniemożliwi  Państwu  udział  w  procesie
rekrutacji do przedszkola;

11. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym
profilowaniu przy realizacji procesu rekrutacji do przedszkola.

1  wybrany posiłek zaznaczyć znakiem „X”

mailto:dyrekcja@gptwor%C3%B3g.pl

