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DEKLARACJA KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ  

W INTEGRACYJNYM PRZEDSZKOLU „GÓROLICKI” W SUCHEM 

         W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 
 

   

Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego syna/córki w Integracyjnym Przedszkolu 

„Górolicki” w Suchem w roku szkolnym 2020/2021. 

  

I.  DANE DZIECKA 
 

Dane osobowe dziecka 

Nazwisko i imię:  

Data urodzenia:  Miejsce urodzenia: 

Nr PESEL: 

Adres zamieszkania 

Miejscowość: Kod pocztowy: 

Ulica:  Nr domu:  Nr lokalu: 

 

II.   DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

Dane matki /opiekuna prawnego 

Nazwisko i imię: 

Miejscowość: Kod pocztowy: 

Ulica:  Nr domu:  Nr lokalu: 

Telefon:  Adres e-mail: 

Miejsce pracy (dokładny adres) 

 

 

Dane ojca /opiekuna prawnego 

Nazwisko i imię: 

Miejscowość: Kod pocztowy: 

Ulica: Nr domu:  Nr lokalu: 

Telefon:  Adres e:mail: 

Miejsce pracy (dokładny adres) 

 

 

 

Ważne informacje o dziecku (choroby, alergie itp.) 

 

 

III.   DEKLARACJA 

- Zobowiązuję się do terminowego uiszczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu ( z góry do 10. każdego 

miesiąca) oraz przyjmuję do wiadomości, iż w wyniku zalegania z opłatą będą naliczane odsetki zgodnie       

z obowiązującymi przepisami. Dwukrotnie nieuzasadnione spóźnienie z odpłatnością może spowodować 
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skreślenie z listy wychowanków. 

- Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych oświadczam, że dane zawarte 

w niniejszym dokumencie są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem (podanie 

nieprawdziwych danych może spowodować skreślenie z listy wychowanków), 

- Wyrażam/ nie wyrażam1 zgody na publikację zdjęć z imprez i uroczystości przedszkolnych na stronie 

internetowej placówki. 

IV.  OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI DEKLARACJI I OCHRONY DANYCH 

OSOBOWYCH 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych danych w  deklaracji. Oświadczam, że 

podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia dyrektora przedszkola w przypadku zaistniałych zmian 

zawartych   w deklaracji. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Przyjmuję do wiadomości, iż na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.04.2016 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. Urz. UE L 119, s.1 z 04.05.2016r.) zwanego dalej RODO, 

informuje, że  administratorem danych osobowych jest Integracyjne Przedszkole „Górolicki”, Suche 115a, 

34-520 Poronin, reprezentowana przez dyrektora Przedszkola, który przetwarza dane w celu realizacji zadań 

ustawowych i statutowych. 

- Dane gromadzone są i przetwarzane w trybie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g oraz art. 6 ust. 1 lit. a i art. 

9 ust. 2 lit. a RODO w związku z ustawą – Prawo oświatowe, Ustawa o Systemie Oświaty i Ustawą               

o Systemie Informacji Oświatowej. 

- Administrator może przekazać dane osobowe organowi prowadzącemu, właściwemu dla jednostki 

oświatowej i w granicach przepisów prawa. 

- Informujemy, iż dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych; 

- Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane; 

- Każda osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych 

osobowych jej dotyczących oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. 

- Przetwarzanie danych osobowych dotyczy okresu obowiązywania niniejszej deklaracji. 

- Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności  z art. 77 

RODO. 

- W placówce został powołany inspektor ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pod 

adresem e-mail: przedszkole.gorolicki@op.pl. 
 

 

 

 

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

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

   

 

                                                                                                  

 

                                                 
1 nie potrzebne skreślić 


