Bielsk Podlaski, dnia ………………………………

DEKLARACJA DOTYCZĄCA ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

1. Imiona i nazwiska rodziców / opiekunów prawnych:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Telefony kontaktowe rodziców:
Matka:………………………………………………………….., Ojciec:…………………………………………………………….
3. Miejsce pracy rodziców:
Matka:……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ojciec:……………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Imię/imiona i nazwisko dziecka:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Pesel dziecka, data i miejsce urodzenia:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Adres zamieszkania dziecka:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Potwierdzam wolę zapisu mojego dziecka o którym mowa w punkcie 3 do Przedszkola Nr 3 z
Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim, do którego zostało zakwalifikowane do przyjęcia.
Jednocześnie oświadczam, że dziecko będzie uczęszczać do Przedszkola w pełnych godzinach od
godziny ……………… do godziny ……………… i korzystać z wyżywienia w zakresie:
1. całodziennego wyżywienia (śniadanie, obiad, podwieczorek) – opłata 6,40 zł – zwrot kosztów
surowca;
Zostałem poinformowany, że ewentualnej zmiany zadeklarowanej liczby godzin uczęszczania dziecka
do Przedszkola należy dokonać na piśmie nie później, niż do 25 dnia miesiąca poprzedzającego
miesiąc, w którym ma nastąpić zmiana.
………………………………………….
Podpis rodzica / opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka związanych z jego stanem
zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w przedszkolu tj. przeciwskazania do wykonywania
określonych ćwiczeń, problemy emocjonalne, problemy psychologiczno-pedagogiczne, problemy
żywieniowe i alergie:
1. Problemy zdrowotne, przewlekłe choroby, alergie, uczulenia:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Problemy żywieniowe. Dziecko nie może spożywać następujących produktów:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………….
Podpis rodzica / opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka związanych z jego wyznaniem,
w celu uczęszczania na zajęcia religii wyznania ……………………………………………………………………………………
Jednocześnie wyrażam zgodę na uczęszczanie mojego dziecka na przedmiotowe zajęcia.
………………………………………….
Podpis rodzica / opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w postaci jego wizerunku
utrwalonego podczas zajęć, konkursów, występów, wycieczek i innych uroczystości przedszkolnych,
w celu wykorzystania tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej
Przedszkola, na tablicach ściennych w siedzibie Przedszkola, w folderach promujących Przedszkole.

………………………………………….
Podpis rodzica / opiekuna prawnego

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest
Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod
adresem e-mail: t.frackiewicz@chronimydane.pl
3. Dane osobowe rodziców i dziecka, zebrane podczas procesu rekrutacji przetwarzane będą w celu
realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Podstawą przetwarzania danych
osobowych zebranych podczas procesu rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. Przetwarzanie
jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy (…) przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z art. 47 ust. 1 pkt. 7
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Podstawą przetwarzania danych osobowych o stanie
zdrowia i wyznaniu dziecka jest art. 9 ust. 2 lit. a RODO tj. osoba, której dane dotyczą, wyraziła
wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach
(…). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku dziecka jest art. 6
ust. 1 lit. a RODO tj. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy (…) osoba,
której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub
większej liczbie określonych celów.
4. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku rekrutacyjnym oraz powyższej deklaracji w
pkt. 1 -4 może być organ prowadzący oraz organy administracji publicznej uprawnione do
uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres określony szczegółowymi przepisami prawa lub do
czasu upłynięcia ich przydatności.
6. Rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka przysługuje prawo dostępu do danych osobowych
kandydata, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje im prawo do żądania
ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
7. Rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka przysługuje prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W toku przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do wyłącznie
zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
9. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie
danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych
osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Generalny Inspektor
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
10. Podanie danych osobowych z pkt. 1 – 4 jest niezbędne by potwierdzić wolę zapisu dziecka do
przedszkola. Podanie danych osobowych dotyczących zdrowia, wyznania oraz wyrażenie zgody
na przetwarzanie wizerunku dziecka jest dobrowolne. W przypadku wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych dotyczących zdrowia, Przedszkole będzie mogło zapewnić
jeszcze lepsza opiekę dziecku, uwzględniając uwagi zgłoszone przez rodzica/opiekuna
prawnego. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o wyznaniu, pozwoli na
zapisanie dziecka na odpowiednie zajęcia religii.

