
………………………………………………. 

         Imię i nazwisko – rodzica 

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

………………………………………………. 

Dyrektor 

Przedszkola Miejskiego „Bajka” 

ul. Powstańców Wlkp. 17 

62-230 Witkowo 
 

 

DEKLARACJA O UCZĘSZCZANIU DO PRZEDSZKOLA 

Deklaruję, że mój/moja syn/córka ………………………………………………............ 
imię i nazwisko dziecka  

urodzony/a ………………………… w roku szkolnym 2021/2022 będzie uczęszczało do 

Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Witkowie przy ul. Powstańców Wlkp. 17, Jasnej 38, w 

Oddziale Zamiejscowym w Kołaczkowie1 

 

Deklarowany pobyt dziecka w placówce: 

1. Godziny pobytu dziecka w placówce: od ............. do ..........., tj. ….… godzin dziennie. 

2. Posiłki: śniadanie , obiad , podwieczorek  2 

 

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

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

lekarskie itp.) 

tak □   nie □ 

1. Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

2. Oświadczam, że niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych 

w deklaracji. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w deklaracji dla celów związanych 

z rekrutacją do przedszkola zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2019 r.  poz. 1781) 

 

Witkowo, dnia………………….    …………………………………… 

            (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 
1 Podkreślić wybraną placówkę 
2 Wybrany posiłek zaznaczyć znakiem „X” 



OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI DEKLARACJI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA 

INFORMACYJNA 

Na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,                                            

s. 1,informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dziecka jest Dyrektor 

Przedszkola Miejskiego BAJKA w Witkowie. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 
Panią Ewą Galińską pod adresem e-mail: inspektor@osdidk.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 

531 641 425. 

3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka będą przetwarzane w celu kontynuowania przez 

dziecko wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(t.j. . Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, z 2021 r. poz. 4.), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                            

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378, z 2021 r. poz. 4). 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych Państwa dziecka będą podmioty, które na podstawie 

zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz 

prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  

8. W sytuacji gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/ Pan prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.   

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych odbywa się 

z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia. 

10. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani 

decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi 

art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 

 

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

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

   

 

                                                                                                  

 

 

 

mailto:inspektor@osdidk.pl


 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

związany ze zgodą na rozpowszechnianie wizerunku 

 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dziecka jest Dyrektor 

Przedszkola Miejskiego BAJKA w Witkowie. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

Panią Ewą Galińską pod adresem e-mail: inspektor@osdidk.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 

531 641 425. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania indywidualnych osiągnięć uczniów, a także organizowanych 

przez przedszkole wydarzeń.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności 

usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia. 

6. Dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej, w kronice przedszkolnej lub gablocie 

(nieograniczony krąg odbiorców). 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

• cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

• żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych; 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Publikowanie danych osobowych w związku z promocją indywidualnych osiągnięć naukowych, artystycznych lub 

sportowych uczniów znajduje podstawę w zgodzie osoby, której dane dotyczą, bądź jej przedstawiciela 
ustawowego. Niemniej osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do wyrażenia zgody. Oświadczenie to jest 

w pełni dobrowolne. 

 

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

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

   

 

 

mailto:inspektor@osdidk.pl

