POTWIERDZENIE WOLI
zapisu dziecka zakwalifikowanego w postępowaniu rekrutacyjnym
do przedszkola*/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej*
potwierdzam wolę zapisu naszego/mojego dziecka*
……………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko dziecka
numer PESEL dziecka lub w przypadku braku numeru PESEL seria i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość

………………………………………………………….………………………………………
data i miejsce urodzenia dziecka

w roku szkolnym 2022/2023 do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej*

………………………………………………………………………………………………...
nazwa przedszkola/szkoły podstawowej

od poniedziałku do piątku w godzinach od…………………..do…………………
posiłki (właściwe zaznaczyć x): śniadanie…….. obiad……… podwieczorek…………
Adres zamieszkania dziecka:………………………………………………………………
ulica

nr domu

nr mieszkania

…………………………………………………………………………………………………..
Gmina

kod pocztowy

miejscowość

Dane rodziców/prawnych opiekunów:
............................................……………………………………………………………..….
Imię i nazwisko matki dziecka/opiekunki prawnej

………………………………………………………………..…………………………………
Adres zamieszkania:

ulica

nr domu

nr mieszkania

……………………………………..……………………………………………………………
Kod pocztowy

miejscowość

nr telefonu

………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko ojca dziecka/opiekuna prawnego

………………………………………………………………..…………………………………
Adres zamieszkania:

ulica

nr domu

nr mieszkania

……………………………………..……………………………………………………………
Kod pocztowy

miejscowość

nr telefonu

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym.

…………..………………….
podpis matki/opiekunki prawnej *
Sokółka, dnia………………………………...
* niepotrzebne skreślić

…………………………………..
podpis ojca/opiekuna prawnego*

Klauzula Informacyjna
Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz danych Państwa dzieci jest Przedszkole
Nr 1 z siedzibą w 16-100 Sokółka, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 4
1. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Pani/Pan może się skontaktować
w sprawach ochrony danych osobowych swoich oraz dziecka, pisemnie - adres naszej
siedziby.
2. Informujemy, że dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka są przetwarzane przez nas
w celach:
 określonych w ustawie Prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty, ustawie
o systemie informacji oświatowej, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz
rodzajów tej dokumentacji na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 w zakresie, w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np.
rozpowszechnianie wizerunku) na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art.
6 ust. 1 lit. a RODO).
3. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka będą przetwarzane przez okres niezbędny dla
wykonywania celów ustawowych i statutowych.
Natomiast w zakresie, w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np.
rozpowszechnianie wizerunku) na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6
ust. 1 lit. a RODO).
4. 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.
5. Dane Pani/Pana oraz dziecka mogą być udostępniane firmom, z którymi przedszkole
współpracuje w celu prowadzenia dokumentacji oraz w celu prawidłowej realizacji zadań
wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
6. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.
…………..…………………..….
podpis matki/opiekunki prawnej *

* niepotrzebne skreślić

…………………………………..
podpis ojca/opiekuna prawnego*

