DEKLARACJA KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W ŚLĘZIE
w roku szkolnym 2021/2022
Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do przedszkola (drogą elektroniczną lub w formie papierowej)
w terminie do 15 lutego 2021 r.
Niezłożenie deklaracji w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.
Data złożenia deklaracji:

Numer deklaracji:

Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego
córki/syna ……………………………………………………………………………………………….
w Przedszkolu Samorządowym w Ślęzie w roku szkolnym 2021/2022
W celu aktualizacji i uzupełnienia danych dziecka i rodziców prosimy o wypełnienie karty danych teleadresowych
DANE OSOBOWE DZIECKA
PESEL (w przypadku braku PESEL

Obywatelstwo

seria i numer paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość)

Imię
Nazwisko
Miejsce urodzenia

Data urodzenia

ADRES STAŁEGO ZAMIESZKANIA DZIECKA
Miejscowość

Ulica

Nr domu/ nr mieszkania

Kod pocztowy

ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA
Miejscowość

Ulica

Nr domu/ nr mieszkania

Kod pocztowy

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU
Informacje o stanie zdrowia
dziecka
(w przypadku konieczności
szczególnego sposobu postępowania
z dzieckiem należy potwierdzić to
wskazaniami właściwego lekarza)

Inne informacje o dziecku

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Imię i nazwisko
Adres miejsca zamieszkania
Telefon dom/komórka
Adres e-mail

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Imię i nazwisko
Adres miejsca zamieszkania
Telefon dom/komórka
Adres e-mail

Godziny pobytu dziecka w placówce od ……………………………….… do ………………………….
Zgłaszam chęć korzystania przez dziecko z następujących posiłków
(proszę podkreślić wybrane)

śniadanie

obiad

podwieczorek

Oświadczam, że:
a) wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe,
b) niezwłocznie powiadomię dyrektora placówki o zmianie danych zawartych w deklaracji,
c) jestem świadomy, iż przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z rekrutacją do
Przedszkola odbywa się w trybie art. 6 ust. 1 lit. b/c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. 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. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, zwanego dalej RODO,
d) zapoznałem/am się z ,,Klauzulą informacyjną RODO- rekrutacja dzieci”.

………………………………………………
Podpis matki lub opiekunki prawnej

……………………………………….
Podpis ojca lub opiekuna prawnego

Data ………………. ………………..2021
Informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Państwa dziecka jest Przedszkole Samorządowe w Ślęzie z siedzibą
w Ślęzie, ul. Przystankowa 2, 55-040 Kobierzyce.
2. W Przedszkolu Samorządowym w Ślęzie powołany został Inspektor Ochrony Danych: Monika Kruczek, z którym kontakt
możliwy jest poprzez adres email: iodps@przedszkolesleza.pl.
3. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
4. Szczegółowe informacje na stronie: https://www.przedszkolesleza.pl/rodo.

