………………………………………………………..

....................., dnia .............................

imię i nazwisko matki dziecka/opiekuna prawnego

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

POTWIERDZENIE WOLI
zapisu dziecka do przedszkola
Potwierdzam wolę zapisu dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2022/2023:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)
do Przedszkola w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chobienicach
do którego zostało zakwalifikowane do przyjęcia.
Telefon do natychmiastowego kontaktu: …………………………………….
e-mail do kontaktu ……………………………………………………………………

……………………………………………………………
(podpis matki / opiekuna prawnego)

……………………………………………………………
(podpis ojca /opiekuna prawnego)

Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych
1. Oświadczam, iż podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.
2. Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego
oświadczenia.
3. Niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych w deklaracji.
...............................................
podpis matki / opiekuna prawnego

..............................................
podpis ojca / opiekuna prawnego

Oświadczenie o pobycie dziecka w przedszkolu
Oświadczam/-y, że dziecko będzie korzystać z opieki przedszkola w danym roku szkolnym i
zobowiązuję/-my się do regularnego ponoszenia kosztów żywienia oraz części kosztów pobytu
dziecka w przedszkolu zgodnie z aktualnymi regulacjami obowiązującymi w tej sprawie.

……………………………………………………………………
(podpis rodziców lub opiekunów)

Oświadczenie o odbieraniu dziecka z przedszkola
Upoważniam/-y następujące osoby, które poza mną/nami* będą mogły odebrać dziecko z
przedszkola:
1. ………………………………………………………
2. ………………………………………………………
Biorę/Bierzemy* na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka
od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przeze mnie / przez nas* osobę.
……………………………………………………………………
(podpis rodziców lub opiekunów)
* niepotrzebne skreślić

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
Wyrażam/-y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z przyjęciem i
pobytem w przedszkolu mojego/naszego* dziecka, danych osobowych moich/naszych* i dziecka oraz
upoważnionych do odbioru dziecka osób, przez Dyrektora Przedszkola zgodnie z ustawą z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
……………………………………………………………………
(podpis rodziców lub opiekunów)
* niepotrzebne skreślić
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła, do której składana jest Karta Zgłoszenia
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Anna Cebulska iod.siedlec@gmail.com
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. Z 2018
r. poz 996, 1000, 1290, 1669 i 2245), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek, na podstawie Art. 6 ust. 1
lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
6) każdy kandydat posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa

............................................…...
(podpis rodziców lub opiekunów)

