Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w AugustowiePrzedszkole nr 6 w Augustowie
ul. Mickiewicza 2b
16-300 Augustów

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 153 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1076, 1287, 1680,
1681, 1818, 2197, 2248) Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w
publicznej szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w terminie 7 dni
poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

WYPEŁNIONĄ DEKLADRACJĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE OD
12 LUTEGO DO 19 LUTEGO 2021r.
Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki/ syna
……………………………………………………………………………
(nazwisko i imię dziecka)

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Augustowie
Przedszkolu nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie
w roku szkolnym 2021/2022
1. PODSTAWOWE DANE DZIECKA
Nazwisko i imię:
Data urodzenia:
Nr PESEL

Miejsce urodzenia:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Adres zamieszkania dziecka
Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Adres zameldowania dziecka ( wypełnić jeśli jest inny niż adres zamieszkania)
Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

2. DANE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Dane osobowe matki/opiekunki prawnej
Nazwisko i imię:
Adres zamieszkania matki/opiekunki prawnej
Kod pocztowy:

Miejscowość:
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Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Telefon:

Adres e-mail:

Dane osobowe ojca/opiekuna prawnego
Nazwisko i imię:
Adres zamieszkania ojca/ opiekuna prawnego
Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Telefon:

Adres e-mail:

Nr lokalu:

3. DODATKOWE DOŁĄCZONE DO DEKLARACJI INFORMACJE O DZIECKU
Specjalne potrzeby edukacyjne ( zaznaczyć znakiem X)

TAK

NIE

Od

Do

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

4. DEKLARACJA CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Deklaruję czas pobytu dziecka w przedszkolu oraz zobowiązuję się do
przestrzegania wskazanego czasu pobytu dziecka

4. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
� Oświadczam, iż podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.
� Oświadczam, że niezwłocznie powiadomię dyrektora placówki o zmianie danych zawartych w deklaracji.
� Oświadczam, że zapoznałam(em) się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych.
� Wyrażam zgodę na kontrolę czystości mojego dziecka (włosy, skóra) w razie zagrożenia epidemiologicznego
w przedszkolu.
…………………..…...........................
(podpis matki/ opiekuna prawnego)

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

PRZYJĘCIE DEKLARACJI PRZEZ DYREKTORA PRZEDSZKOLA

Data przyjęcia deklaracji: ……………………………………

......................................................................
(pieczęć i podpis dyrektora przedszkola)
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami 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) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Administratorem danych osobowych Pani/Pana/Ucznia jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w AugustowiePrzedszkole Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie reprezentowane przez dyrektora Pana Andrzeja Kaszkiel.
Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerami tel. 87 643 30 94 oraz 87 643-51-08 lub email:
przedszkole@przedszkole.home.pl (dalej jako „ADO”).
Kontakt do inspektora ochrony danych, email: kontakt.itrs@gmail.com
Dane osobowe Pani/Pana/Ucznia przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na
administratorze w związku z realizowaniem zadań placówki oświatowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO oraz
w przypadku danych szczególnej kategorii art. 9 ust. 2 lit. g) RODO oraz w celu promowania osiągnięć uczniów,
wydarzeń kulturalno-sportowych, relacji z życia szkoły i działań dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z wyrażoną
zgodą z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO na:
a)
przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, grupy oraz wizerunku i ich publikacji
na oficjalnej stronie internetowej przedszkola oraz Urzędu Miasta Augustów, portalu
społecznościowym Facebook, witrynach w siedzibie zespołu szkolno-przedszkolnego, publikacji w
prasie i ich portalach,
b)
nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana/Ucznia przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych
osobowych i uzyskania ich kopii, poprawiania, usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym), żądania ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeżeli
dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, ma ona prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych w dowolnej chwili.
Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie ADO, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla
realizacji ww. celów, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi IT, przy czym wszystkie
podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z ADO i wyłącznie zgodnie z poleceniami ADO. Dane
osobowe mogą zostać udostępnione firmie Facebook Inc. za zgodą rodzica/opiekuna prawnego. Poza wymienionymi
podmiotami dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie
przepisów prawa.
Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały
automatycznemu profilowaniu.
Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej z wyjątkiem wizerunku na oficjalnym portalu społecznościowym Facebook po wcześniej
udzielonej zgodzie (USA).
W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych dane będą
przetwarzane przez okres, w którym ADO zobowiązany jest do zachowania danych dla udokumentowania spełnienia
wymagań prawnych zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz
przepisach dziedzinowych oświaty. Dane osobowe publikowane w mediach będą przetwarzane przez czas
prowadzenia oficjalnej strony internetowej oraz profilu Facebook, a w przypadku imprez kulturalno-sportowych,
wycieczek lub innych wydarzeń organizowanych przez ADO, przez okres bieżącego roku szkolnego.
W przypadku wyrażenia zgody, podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. W przypadku umów, podanie
danych jest konieczne dla zawarcia umowy. Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono
obligatoryjne, a niepodanie danych wiązać się będzie z brakiem możliwości realizacji określonych w przepisach
celów, w tym zadań oświatowych.
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