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

POTWIERDZENIE WOLI 
kontynuowania edukacji przedszkolnej  

 

Potwierdzam wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2019/2020 
w przedszkolu 

 

........................................................................................................................................ 
nazwa przedszkola/ oddziału w szkole podstawowej 

przez moje/nasze dziecko: 
 

........................................................................................................................................ 
Imię i nazwisko dziecka 

           
numer PESEL dziecka 

 
 
…………………………………………………………. 
                   Miejsce i data urodzenia dziecka 
 
 

Deklaruję, że dziecko będzie korzystało z opieki i zajęć organizowanych w przedszkolu w 
następujących godzinach:  
 
od godz.  …………………………. do godz. ………………………………… 
 
Dowóz do przedszkola: (właściwe podkreślić): 
- autobusem szkolnym   tak    nie 
 
 
 

    ...............................................                                       .............................................. 
           podpis matki/ opiekuna prawnego                                                                              podpis ojca /opiekuna prawnego 
 

 
W celu aktualizacji i uzupełnienia danych dziecka  i rodziców proszę o wypełnienie karty 
danych teleadresowych 
 
 ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 
 
…………………………………………………………….        . 
                  miejscowość  zamieszkania                                               

 
…………………………………………………………….       
                  ulica, nr domu/nr mieszkania          
 

DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 
 
……………………………………………………………   ………………………………………………………. 
           imię i nazwisko matki dziecka/opiekuna prawnego                                                        nr telefonu/e-mail 
 
 

……………………………………………………………   ………………………………………………………. 
           imię i nazwisko ojca dziecka/opiekuna prawnego                                                           nr telefonu/e-mail 

 
ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA  
 
…………………………………………………………….          …………………………………………………. 
                  miejscowość  zamieszkania                                                         

…………………………………………………………….          …………………………………………………. 
                  ulica, nr domu/nr mieszkania                                                        szkoła, w obwodzie której dziecko jest zameldowane 
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OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH 

OSOBOWYCH 
 
 

DANE DOT. MATKI TAK NIE 

pracująca zawodowo   

niepracująca   

własne gosp. rolne   

 
 
 

Oświadczam, iż podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym 

    
 
 
 ...............................................                                       .............................................. 
           podpis matki/ opiekuna prawnego                                                                              podpis ojca /opiekuna prawnego 
 
 

 
 
    ...............................................                                       .............................................. 
           podpis matki/ opiekuna prawnego                                                                              podpis ojca /opiekuna prawnego 
 

 
 
 
 
 
 
 Chęć uczestnictwa w zajęciach z religii (  6 letnich)  

 
Życzę sobie / nie życzę sobie (właściwe podkreslić), 

 
aby moje dziecko uczestniczyło w zajęciach z religii w roku szkolnym 2019/2020 .  

 
 
 
...............................................                                       .............................................. 
           podpis matki/ opiekuna prawnego                                                                              podpis ojca /opiekuna prawnego 
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  

  

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 

ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016 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), zwanego dalej w skrócie „RODO”, 

że:  

I. ADMINISTRATOR DANYCH 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Gminy Kościan 

Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu. 

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:  

1. pod adresem poczty elektronicznej: iod@tmpsc.pl;  

2. pod numerem telefonu: +48882155218;  

3. pisemnie na adres:  ,,TMP’’ s.c. M. Idaszak, T. Stochniałek, ul. Starowiejska 8, 61-

664 Poznań, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.  

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku z realizacją celu 

podjęcia działań potwierdzających wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej w 

Starym Luboszu.  

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pani/Pana jest art. 6 ust. 1 lit a) 

RODO, tj.: Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych.  

IV.  ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH  

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:  

1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w 

szczególności organów ścigania, organów kontrolnych, innych organów publicznych. 

2. podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz 

w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę informatyczną, prawną, 

księgową, ochronę danych osobowych, a także asystę i wsparcie techniczne dla 

systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane.  

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do 

spełnienia celu, dla którego zostały zebrane.  

2. Po spełnieniu celu, dla którego Państwa dane osobowe zostały zebrane, mogą one być 

przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony 

zostanie na podstawie przepisów prawa. 

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO 

DANYCH OSOBOWYCH 

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od 

administratora:  

1. dostępu do treści swoich danych osobowych,  

2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,  

3. usunięcia swoich danych osobowych,  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq
mailto:iod@tmpsc.pl
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4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,  

5. przenoszenia swoich danych osobowych. 

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY  

1. W stosunku do danych osobowych, które zostały przez Panią/Pana podane, 

przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej 

wycofania.  

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO  

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o 

ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w 

Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH  

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.  

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie 

będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą 

profilowane.  

 

 

 


