
Deklaruję, że moje dziecko w roku szkolnym 
2020/2021 będzie uczęszczało do 
przedszkola/oddziału przedszkolnego w 
szkole (podać numer i adres)

Numer i adres przedszkola

Dane dziecka 
Dane osobowe dziecka 

PESEL Imię Drugie imię Nazwisko

Data urodzenia

— —

Seria i numer paszportu/dokumentu tożsamości (wypełniane, gdy brak nr. PESEL)

Adres zamieszkania dziecka 

Ulica Nr domu Nr lokalu

Kod

—

Miejscowość

Województwo Powiat Gmina

Dane rodziców* 
Dane rodzica (matki) 

Imię Nazwisko

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Dane rodzica (ojca) 

Imię Nazwisko

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Adres zamieszkania rodzica (matki)
(jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka) 

Ulica Nr domu Nr lokalu

Kod

—

Miejscowość

Adres zamieszkania rodzica (ojca)
(jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka) 

Ulica Nr domu Nr lokalu

Kod

—

Miejscowość

* Rodzic - należy przez to rozumieć także prawnego opiekuna dziecka oraz osobę (podmiot) sprawującą pieczę zastępczą nad dzieckiem.

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 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 osobowych, zwane dalej „RODO”) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest przedszkole. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji. W przedszkolu 
został wyznaczony inspektor ochrony danych. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom w celach marketingowych. Przysługuje Państwu prawo do 
sprostowania danych, usunięcia danych (jeżeli nie narusza to innych przepisów krajowych), ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia 
skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych). 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres czasu niezbędny do przeprowadzenia procedury rekrutacji. 

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku, w systemach informatycznych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do 
przedszkola. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z art. 6 pkt 1 lit a),e) RODO a także z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2019, poz. 
1781) o ochronie danych osobowych. 

Data przyjęcia deklaracji
(wypełnia placówka)

Podpis rodzica (matki) Podpis rodzica (ojca)


