
 

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM 

IM. MISIA USZATKA W NOWYM MIEŚCIE 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 

(Wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Wniosek o przyjęcie należy 

wypełnić drukowanymi literami.) 

 

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 

DANE OSOBOWE DZIECKA 
Imię  Drugie imię  

Nazwisko  

PESEL            

Data urodzenia  Miejsce urodzenia  

 

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

Ulica  Nr domu  Nr mieszkania  

Kod pocztowy  Miejscowość  

Gmina  

 

ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA 

Ulica  Nr domu  Nr mieszkania  

Kod pocztowy  Miejscowość  

Gmina  

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW DZIECKA/OPIEKUNÓW 
PRAWNYCH 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 
Imię  Nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA 

Ulica  Nr domu  Nr mieszkania  

Kod pocztowy  Miejscowość  

Gmina  Powiat  

Telefon kontaktowy  Adres e-mail  

MIEJSCE ZATRUDNIENIA (pieczątka zakładu pracy) 

Nazwa firmy  

Adres firmy  

Telefon kontaktowy  

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
Imię  Nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA 

Ulica  Nr domu  Nr mieszkania  

Kod pocztowy  Miejscowość  

Gmina  Powiat  

Telefon kontaktowy  Adres e-mail  

MIEJSCE ZATRUDNIENIA (pieczątka zakładu pracy) 

Nazwa firmy  

Adres firmy  

Telefon kontaktowy  

 

 

 



 

 

 

 

Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego mojego dziecka w Przedszkolu 

Samorządowym im. Misia Uszatka w Nowym Mieście w roku szkolnym 2022/2023. 

Pouczenia: Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

………………………………………………     ………………………………………….. 
                              Data         

 

         ................................................. 
         Podpis matki/opiekunki prawnej 

         Podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

Dodatkowe dołączone do deklaracji informacje o dziecku (np. stan  zdrowia ,orzeczenie lub opinia 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie, 

itd.) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Deklaruję, że dziecko będzie uczęszczało do przedszkola w godzinach: 

Od godz. ………     do godz. ……….. 

 

 

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych w deklaracji do 

celów związanych z przeprowadzeniem naboru do przedszkola oraz organizacją pracy i funkcjonowaniem przedszkola, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002 r. Nr 101, poz.  926 ze zm.) 

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

                         Data       ………………………………………………… 

         Podpis matki /opiekunki prawnej 

         Podpis ojca /opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obowiązek informacyjny dla opiekunów prawnych w związku 

z przetwarzaniem danych dziecka w trakcie rekrutacji: 

 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe im. 

Misia Uszatka (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Ciechanowska17, 09-

120Nowe Miasto. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą 

poczty tradycyjnej na adres: ul. Ciechanowska17, 09-120Nowe Miasto. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl. 

3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka są przetwarzane na podstawie 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), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą 

oraz ustawy o systemie oświaty, ustawy prawo oświatowe, ustawy o systemie 

informacji oświatowej. 

4. Przetwarzanie odbywa się w związku z procesem (przeprowadzenie oraz 

rozstrzygnięcie) rekrutacyjnym w przedszkolu. 

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. 

6.Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich. 

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na 

podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, a także osobom upoważnionym przez opiekunów prawnych. 

8.Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 50 lat od dnia 

zakończenia procesu rekrutacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane, których 

nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu roku 

szkolnego. 

9.Osoba,której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

danych. 

10.Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wzięcia udziału w rekrutacji. Ich 

nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z usług Administratora. 

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych: 

 
Ja, …………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka. 

 

 

……………………………………  ……………………………….. 

/data/        /podpis/ 

 

Ja, …………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka. 

 

 

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

/data/        /podpis/ 

 



Obowiązek informacyjny dla opiekunów prawnych w związku 

z przetwarzaniem ich danych osobowych w trakcie rekrutacji dziecka: 

 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe im. 

Misia Uszatka (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Ciechanowska17, 09-

120Nowe Miasto. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą 

poczty tradycyjnej  na adres: ul. Ciechanowska17, 09-120Nowe Miasto. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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), tj. w oparciu zgodę osoby, której dane dotyczą 

oraz ustawy o systemie oświaty, ustawy prawo oświatowe, ustawy o systemie 

informacji oświatowej. 

4. Przetwarzanie odbywa się w związku z procesem rekrutacyjnym Państwa dziecka 

do przedszkola. 

5.Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. 

6.Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych innym podmiotom, 

a jeżeli zaistnieje taka ewentualność, to tylko na podstawie przepisów prawa. 

8.Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 50 lat od dnia 

zakończenia procesu rekrutacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane, których 

nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu roku 

szkolnego. 

9.Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

danych. 

10.Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wzięcia udziału w rekrutacji. Ich 

nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z usług Administratora. 

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych: 
 

Ja, …………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.  

 

 

…………………………………….  …………………………………… 

/data/        /podpis/ 

 

Ja, …………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 

 

…………………………………..   …………………………………….. 

/data/        /podpis/ 


