
DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki/ syna 

…………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię dziecka) 

w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Wielkiej Łące 

w roku szkolnym 2021/2022 

 

Podstawa prawna: 

Art. 153, ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2020 poz. 910) 

 

1. PODSTAWOWE DANE DZIECKA 

Nazwisko i imię: 

Data urodzenia: Miejsce urodzenia: 

Nr PESEL   

                           _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 

Adres zamieszkania dziecka 

Kod pocztowy: Miejscowość: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Adres zameldowania dziecka ( wypełnić jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 

Kod pocztowy: Miejscowość: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

 

2. DANE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Dane osobowe matki/opiekunki prawnej 

Nazwisko i imię: 

Adres zamieszkania matki/opiekunki prawnej 

Kod pocztowy: Miejscowość: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Dane kontaktowe matki/opiekunki prawnej 

Telefon: Adres e-mail: 

Dane osobowe ojca/opiekuna prawnego 

Nazwisko i imię: 

Adres zamieszkania ojca/ opiekuna prawnego 

Kod pocztowy: Miejscowość: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Dane kontaktowe ojca/ opiekuna prawnego 

Telefon: Adres e-mail: 

 

 



3. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

󠆷 Oświadczam, iż podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.   

󠆷 Oświadczam, że niezwłocznie powiadomię dyrektora placówki o zmianie danych zawartych w deklaracji. 

󠆷 Zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych 

󠆷 Oświadczam, że zapoznałam/em  się z Regulaminem rekrutacji do Oddziału przedszkolnego w Szkole 

Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Wielkiej Łące 

 

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

         (podpis matki/ opiekuna prawnego)                                                ( podpis ojca/ opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

PRZYJĘCIE DEKLARACJI PRZEZ DYREKTORA 

 

 

                            ............................................................... 
                                 (pieczęć i podpis dyrektora) 

 



 

Informacja   dotycząca przetwarzania danych osobowych   w procesie  
rekrutacji do Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące 

w roku szkolnym 2021/2022 

 
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. Unii Europejskiej    z dnia 
04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, iż: 

1. Administratorem Państwa  danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Ireny 
Sendlerowej w Wielkiej Łące, Wielka Łąka 11, 87-410 Kowalewo Pomorskie, kontakt- 
tel. 56 684 38 20, e-mail: sp_wielka_laka@wp.pl. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kancelariachg1@gmail.com  lub pisemnie 
na adres korespondencyjny Administratora, podany w punkcie 1 z dopiskiem "IOD". 

3. Państwa  dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania 
rekrutacyjnego do klasy I/oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022. 

4.  Dane osobowe kandydata  oraz opiekunów prawnych kandydata będą przetwarzane 
zgodnie z art. 6 ust. 1  lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  w związku z 
ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas rekrutacji,  a po jej zakończeniu:  

a. w przypadku dzieci które zostały przyjęte do oddziału  przedszkolnego/szkoły -  
przez okres uczęszczania do oddziału  przedszkolnego /szkoły;  

b. w przypadku dzieci, które nie zostały przyjęte do oddziału  przedszkolnego /szkoły 
-  przez okres roku od zakończenia procesu rekrutacji,  chyba, że na rozstrzygnięcie 
dyrektora szkoły  została wniesiona skarga do sądu  administracyjnego i 
postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

6. W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Państwu prawo żądania:  

a) dostępu do swoich danych osobowych,  sprostowania i uzupełnienia danych 
osobowych,  gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,  usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz 

b)  do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, 
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

7. Odbiorcą Państwa  danych osobowych będą  podmioty upoważnione z mocy prawa.  

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej.  

9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie powyższych przepisów 
prawa,  a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 
przeprowadzenia rekrutacji.   


