………………………………………

Brzesko, dnia …………….. 2021 r.

(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)

Obecny oddział: ………………………….

DEKLARACJA
O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Deklaruję, że dziecko ……………………………..………………………….….…………………….…….
(imię i nazwisko dziecka)

w roku szkolnym 2021/2022 będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w Publicznym
Przedszkolu nr 2 w Brzesku.

Deklaruję czas pobytu dziecka
(podane godziny zobowiązują rodzica do
ich przestrzegania)
Dziecko będzie korzystało z
następujących posiłków (zaznaczyć
właściwe znakiem X)

w godzinach od ……..………...... do ………….........
Śniadanie

Obiad

Podwieczorek

DEKLARACJE, ZOBOWIĄZANIA, OŚWIADCZENIA RODZICÓW
Upoważniam do odbioru z przedszkola mojego dziecka wymienione poniżej pełnoletnie osoby (poza rodzicami/prawnymi
opiekunami). Biorę na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za bezpieczeństwo mojego dziecka, od momentu
jego odbioru przez wskazaną, upoważnioną osobę.

1.
2.

Imię i nazwisko
Nr dowodu osobistego
Imię i nazwisko
Nr dowodu osobistego

Zobowiązuje się do:
 przestrzegania zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu, w tym realizacji podstawy programowej
(8.00 – 13.00)
 przestrzegania postanowień Statutu Przedszkola, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 odbioru informacji o wysokości opłaty i terminowego jej wnoszenia za korzystanie z wychowania
przedszkolnego oraz posiłków, zgodnie z otrzymana umową
 przyprowadzania do przedszkola dziecka w dobrej kondycji zdrowotnej (zdrowego)
 niezwłocznego informowania przedszkola o wszelkich zmianach danych osobowych i adresowych,
nieobecnościach, innych – ważnych dla funkcjonowania dziecka w przedszkolu
Brzesko
Data

(czytelny podpis matki, opiekuna prawnego)

(czytelny podpis ojca, opiekuna prawnego)

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000 z
póź. zm.). dane osobowe dotyczące dzieci i ich rodziców zbierane są w celu rekrutacji i prowadzenia
niezbędnej dokumentacji określonej przepisami prawa oświatowego. Rodzicom przysługuje prawo
wglądu do zbieranych danych oraz uzupełniania, uaktualniania czy sprostowania w razie stwierdzenia,
że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Dane zebrane przez Przedszkole są zbierane
i przetwarzane zgodnie z przepisami prawa.
Klauzula informacyjna
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz danych Państwa dzieci jest Dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Brzesku .
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych
swoich oraz dziecka, adres e-mail: iod@brzesko.pl lub pisemnie – adres naszej siedziby.
3. Informujemy, że dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka są przetwarzane przez nas w celach
rekrutacyjnych w danym roku szkolnym.
4. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka będą przetwarzane przez okres nauki w szkole oraz w celach
archiwalnych przez 50 lat.
5. Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa: do cofnięcia zgody (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, dostępu do treści
swoich danych, sprostowania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka nie będą przekazywane osobom trzecim.
Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów
Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania danych
osobowych moich i członków mojej rodziny.

Brzesko, dnia …………..…………

…………………………………………
Podpis matki/prawnego opiekuna

…………………………………….
Podpis ojca/prawnego opiekuna

Świadomy odpowiedzialności karnej, w przypadku podania nieprawidłowych danych, oświadczam, że
przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Brzesko, dnia

……………………………………………………
…………..…………
Podpis matki/prawnego opiekuna

…………………………………….
Podpis ojca/prawnego opiekuna

