
……………..……………   
(miejscowość, data)  

………………………………………  
(imię i nazwisko rodzica)  
………………………………………  
..........................................  
.......................................... 
(adres do korespondencji) 

Pan/Pani  
mgr Alina Gajewicz 

Dyrektor Przedszkola  
w Ustroniu Morskim 

 

Deklaruję, że w roku szkolnym 2020/2021 mój syn/moja córka


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

(imię i nazwisko dziecka) 
 

będzie kontynuował/kontynuowała

  wychowanie przedszkolne w Przedszkolu w Ustroniu 

 
Morskim. 

 
Poniżej przekazuję aktualne informacje dotyczące dziecka i rodziców. 

 
Dane osobowe kandydata i rodziców/opiekunów   

TABELĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB CZYTELNIE LITERAMI DRUKOWANYMI 

1. Imię/imiona i nazwisko dziecka    

2. Data urodzenia dziecka    

3. PESEL dziecka*    

4. Imię/imiona i nazwiska rodziców/ matki   

 opiekunów dziecka ojca   

5. Adres miejsca zamieszkania rodziców/ kod pocztowy   

 opiekunów i kandydata miejscowość   

  ulica   

  numer domu i numer   

  mieszkania   

6. Adres poczty elektronicznej i numery matki telefon do  

 telefonów rodziców kandydata  kontaktu  

 – o ile je posiadają  adres poczty  

   elektronicznej  

  ojca telefon do  

   kontaktu  

   adres poczty  

   elektronicznej   
* W przypadku braku numeru PESEL seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.  

 
 

Dodatkowe informacje 
 Godziny pobytu dziecka w przedszkolu …….......................……… 

 
 Potwierdzenie korzystania z posiłków ………..............................

 
 
 

……………………..……………….  
(podpis rodzica) 



- niepotrzebne skreślić  
Zgodnie z art. 130 ust. 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1148 ze zm.), postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata. 

Zgodnie z art. 150 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 

ze zm.) dane w punkcie 1-5 należy podać obowiązkowo, natomiast podanie danych w punkcie 

6, nie jest obowiązkowe, ale istotne w celu skutecznego komunikowania się z rodzicami w 

sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem. 

 

INFORMACJA 

 

Podane dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z rozporządzeniem 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 (ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych), (Dz. Urz. z 04.05.2016 r. UE L119, s.1 do 88), (w skrócie RODO).  

W związku z tym informuję Pana/Panią, że Administratorem Danych Osobowych jest 

Przedszkole w Ustroniu Morskim, 78-111 Ustronie Morskie, ul. Wojska Polskiego 8a. 

Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Pana/Pani dziecka i członków jego rodziny, 

zawarte we wniosku i załącznikach do niego. Będą one wykorzystywane w celu 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i przyjęcia do przedszkola na podstawie 

ustawy – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).  

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych w związku z ustawą prawo oświatowe, 

dane osobowe dotyczące dzieci i ich rodziców zbierane są również w celu realizacji zadań 

dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczych Przedszkola.  

Rodzicom / opiekunom prawnym przysługuje prawo do wglądu do zbieranych danych oraz 

uzupełniania, uaktualniania czy sprostowywania w razie stwierdzenia, że dane są 

niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Dane zebrane z wniosku są zbierane, 

przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami prawa.  

 

OŚWIADCZENIE 

 

1) Dane podaję dobrowolnie. Zapoznałem/zapoznałam się z treścią powyższych 

pouczeń. Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. Wnioski 

niekompletne nie będą rozpatrywane.  

2) Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, zamieszczonej na tablicach 

informacyjnych i stronie internetowej Przedszkola pod adresem: 

http://przedszkole.ustronie-morskie.pl/-,1497,l1.html, w tym z informacją o celu i 

sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści 

swoich danych i prawie ich poprawiania. 

 

 

*- niepotrzebne skreślić 

 

Ustronie Morskie dn. …………….………………………………………................................. 

                                  (czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna) 

 

 

http://przedszkole.ustronie-morskie.pl/-,1497,l1.html

