
 
 

………………………………………………….                                                              DRUK NR 1 
Imię i nazwisko  rodziców – opiekunów 

 

…………………………………………………. 
Imię i nazwisko  rodziców - opiekunów 

…………………………………………………. 

………………………………………………… 
Adres do korespondencji  

Dyrektor  

Przedszkola Miejskiego Nr 1 

w  Kożuchowie 

Niniejszym deklaruję, że …………………………………………..….. w roku szkolnym 2020/2021  
          (imię i nazwisko dziecka) 

będzie kontynuował(a) wychowanie przedszkolne w naszym Przedszkolu. 

Ponadto, przekazuję aktualne informacje dotyczące danych osobowych kandydata i rodziców 

(opiekunów): 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców (opiekunów) 
(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi) 

 

1 Imię/Imiona i Nazwisko dziecka       

2 Data i miejsce  urodzenia dziecka        

3 PESEL dziecka1       

4 
Imię/Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów) 

dziecka 

Matki       

Ojca       

5 
Adres miejsca zamieszkania 

Rodziców (opiekunów) i kandydata2 

Kod pocztowy       

Miejscowość       

Ulica       

Numer domu /numer mieszkania       

6 
Adres poczty elektronicznej i numery telefonów 

rodziców kandydata - o ile je posiadają 

Matki 
Telefon do kontaktu       

Adres poczty elektronicznej       

Ojca 
Telefon do kontaktu       

Adres poczty elektronicznej       

II. Dodatkowe informacje 
 

Godziny pobytu dziecka  
w przedszkolu 

Potwierdzenie korzystania  

z posiłków 
Inne ważne informacje 

            
 

      

 
 

……………………………………………………………………….................................................. 
Data                                                                                                               Podpisy rodziców(opiekunów) 

 

UWAGI 
Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U.  z 2019r., poz. 

1148)  - rodzice (opiekunowie) dzieci przyjętych do publicznego przedszkola lub innej formy 

wychowania przedszkolnego – w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania 

rekrutacyjnego – corocznie składają na kolejny rok szkolny deklaracji o kontynuowaniu wychowania 

przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego. 
 

1   w przypadku braku PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 
2  zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. 2017r., poz. 1495), miejscem 

zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 

 



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)     

 

informuję, że: 

 

1. Administratorem w/w danych osobowych jest Przedszkole Miejskie Nr 1 z siedzibą 

w Kożuchowie, przy ul. 22 Lipca 1807 45, tel. 68 355 24 58, e-mail przedszkolenr1@op.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w przedszkolu możliwy jest pod numerem tel. 

68 355 24 58 wew. 33 lub adresem e-mail przedszkolenr1@op.pl.   

3. Dane osobowe Pana/i/dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 

rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych 

w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148) w celu 

realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w Przedszkolu 

Miejskim Nr 1 w Kożuchowie. 

4. Pana/Pani/dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone  

w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum 

w Kisielinie. 

5. Posiada Pan/i  prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

6. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych. 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu ma 

przepisy prawa oświatowego j/w. 

 

…………………………………………………… 

        Podpis Administratora 
 

mailto:przedszkolenr1@op.pl
mailto:przedszkolenr1@op.pl

