
  

DEKLARACJA  WOLI  PRZYJĘCIA  DO PRZEDSZKOLA  MIEJSKIEGO  NR  10
im. Wandy Tomczyńskiej w Legionowie

Deklaruję wolę przyjęcia w roku szkolnym 2021/2022 mojego dziecka

………………………………………………………..…………………………………………………………………
                    (imię/imiona  i nazwisko dziecka)                                                                              (data i miejsce urodzenia)

Pesel:……………………………………………………………………………………………………………………..

Imiona i nazwiska Rodziców: ……………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania dziecka: ……………………………………………………………………………………………..

Numery tel. do kontaktu:…………………………………………………………………………………………………..

Dziecko będzie przebywać w przedszkolu w godzinach:  od……………………….…do…………………….......……..

Dziecko będzie korzystało z następujących posiłków:      I śniadanie         II śniadanie         obiad 
                                                                                                                          
                                                                                                                                  ( proszę podkreślić odpowiednio)

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU LUB RODZINIE (uznane przez rodzica za istotne dane   
o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka)

…………………………………………………………………………………………………………………

                         Podpis matki                                                                    Podpis ojca

Legionowo, data ………………………….

I. OŚWIADCZENIE RODZICÓW

Oświadczam, że zgodnie z art.81.1. ustawy z dnia 29 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1231
ze zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne umieszczanie wizerunku mojego dziecka w mediach (prasa, telewizja, Internet) w zakresie realizacji
zadań związanych z promocją działalności przedszkola. Oświadczenie jest prawomocne z chwilą przyjęcia dziecka do przedszkola.

                         Podpis matki                                                                    Podpis ojca

Legionowo, data ………………………….

II. OŚWIADCZENIE RODZICÓW

Oświadczam, że znane mi są zasady udziału dziecka w płatnych świadczeniach, określone w Uchwale Rady Miasta Legionowo, Statucie
Przedszkola  Miejskiego  nr  10 oraz  Regulaminie  korzystania  ze  stołówki  przedszkolnej  Przedszkola  Miejskiego  nr  10
w Legionowie i zobowiązuję się do regularnego uiszczania należnej za nie opłaty. 

  
                                                                                      Podpis matki                                                                    Podpis ojca

Legionowo, data ………………………….

Potwierdzenie wpływu

data podpis



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji są Dyrektor Przedszkola nr 10       im. Wandy
Tomczyńskiej  w  Legionowie,  Dyrektorzy  pozostałych  przedszkoli  i  szkół  z  oddziałami  przedszkolnymi  oraz  Prezydent  Miasta
Legionowo. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz o danych kontaktowych do Inspektora Ochrony
Danych  Osobowych  przedszkola  znajdziecie  Państwo  na  stronie  internetowej  przedszkola  lub  bezpośrednio  w  przedszkolu.
Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu rekrutacji. 

2. Dane osobowe zawarte w deklaracji woli edukacji przedszkolnej będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania re-
krutacyjnego i przyjęcia do przedszkola na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe           (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz.1148) i art. 6 ust.1c 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 w skrócie RODO)., oraz Rozporządzenia Ministra Edu-
kacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 (Dz. U 2020 poz.1394).

3.  Odbiorcą  danych osobowych zawartych  w deklaracji  woli  edukacji  przedszkolnej  jest  również  uprawniony  podmiot  obsługi
informatycznej  oraz  Prezydent  Miasta  Legionowo  na  podstawie  umowy  powierzenia  przetwarzania  danych  osobowych. 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Legionowo jest  Norbert  Ciecierski,  kontakt  za pomocą adresu:
iod@um.legionowo.pl

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, tzn. nie dłużej niż do końca
okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w przedszkolu. 

6.  Rodzicom lub  prawnym opiekunom dziecka  przysługuje  prawo dostępu  do  jego  danych  osobowych  dziecka,  żądania  ich
sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji.
W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f. RODO, zatem prawo do
wniesienia sprzeciwu na podstawie art.  21 RODO nie przysługuje.  Podobnie ze względu na fakt,  iż jedyną podstawą prawną
przetwarzania  danych  w procesie  naboru  jest  art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO,  nie  przysługuje  prawo  do  przenoszenia  danych na
podstawie art. 20 RODO.

7. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą służyły do profilowania.

8.  Rodzicom lub  opiekunom prawnym dziecka  przysługuje  prawo wniesienia  skargi  do  Urzędu Ochrony  Danych Osobowych
w Warszawie, ul. Stawki 2 jeżeli uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa zgodnie z art.
77 RODO.

9.  Podanie  danych  zawartych  w  deklaracji  woli  edukacji  przedszkolnej  nie  jest  obowiązkowe,  jednak  jest  warunkiem
umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do przedszkola (zgodnie z przepisami wskazanymi w pkt 2), co oznacza, że podanie
danych zawartych we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do przedszkola. 

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

                            Data                                           Czytelny podpis matki/opiekuna prawnego                      Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego


	2. Dane osobowe zawarte w deklaracji woli edukacji przedszkolnej będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i przyjęcia do przedszkola na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1148) i art. 6 ust.1c 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 w skrócie RODO)., oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 (Dz. U 2020 poz.1394).

