
 

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 9 „KUBUŚ PUCHATEK”
W SZCZYTNIE

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

(Deklarację wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Deklarację należy wypełnić drukowanymi literami.                           
Przy oznaczeniu * skreślić niewłaściwe)

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

DANE OSOBOWE DZIECKA

imię drugie imię

nazwisko

PESEL

data urodzenia miejsce urodzenia

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA

ulica nr domu nr mieszkania

kod pocztowy miejscowość

gmina powiat

ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA

ulica nr domu nr mieszkania

kod pocztowy miejscowość

gmina powiat

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW DZIECKA/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

imię nazwisko

ADRES ZAMIESZKANIA

ulica Nr domu Nr mieszkania

kod pocztowy miejscowość

gmina powiat

telefon komórkowy Adres e-mail

ADRES ZAMELDOWANIA  

ulica nr domu Nr mieszkania

kod pocztowy miejscowość

gmina powiat

MIEJSCA ZATRUDNIENIA

nazwa firmy

adres firmy

telefon kontaktowy



DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

imię nazwisko

ADRES ZAMIESZKANIA

ulica Nr domu Nr mieszkania

kod pocztowy miejscowość

gmina powiat

telefon komórkowy Adres e-mail

ADRES ZAMELDOWANIA  

ulica nr domu Nr mieszkania

kod pocztowy miejscowość

gmina powiat

MIEJSCA ZATRUDNIENIA

nazwa firmy

adres firmy

telefon kontaktowy

Deklararuję  kontynuowanie  wychowania  przedszkolnego  mojego  dziecka  w  Miejskim  Przedszkolu  Nr  9
" Kubuś Puchatek" w Szczytnie, w roku szkolnym 2020/2021 , na dotychczasowych warunkach.

Pouczenia: Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

….....................................                                                                                                                   …....….................................             
              data                                                                                                                                    podpis matki/ opiekunki prawnej  

                                                                                                                                                          odpis ojca/ opiekuna prawnego         
  
Stosownie  do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawy
z  dnia  10  maja  2018  r.  o  ochronie  danych  osobowych,  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez
administratora danych – Miejskie Przedszkole Nr 9 "Kubuś Puchatek", ul. Polna 16, 12-100 Szczytno do celów rekrutacji.

….....................................                                                                                                     …....….................................     
                 data                                                                                                                      podpis matki/ opiekunki prawnej 

                                podpis ojca/ opiekuna prawnego    

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA

Administratorem podanych danych osobowych jest: 

Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedszkole Nr 9 " Kubuś Puchatek"w Szczytnie, które  reprezentuje Dyrektor,  z siedzibą w 12-100 Szczytno, ul. Polna 16, 
tel: 896760950, mail:mp9@um.szczytno.pl                                                                                                                                                                                                                        
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedszkolu Nr 9  " Kubuś Puchatek" w Szczytnie możliwy jest pod adresem email: iodo@um.szczytno.pl       
Celem przetwarzania danych jest: rekrutacja uczniów do szkoły/realizacja obowiązku szkolnego.                                                                                                                               
Podstawa prawna przetwarzania: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292).        
Zebrane dane będą przechowywane do: do czasu zakończenia rekrutacji.                                                                                                                                                                   
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu , prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się 
na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).                                                                                                
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.                                                                                                                                                                        
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 
przeprowadzenia rekrutacji. 

….....................................                                                                                                                            …....….................................    
                 data                                                                                                                                         podpis matki/ opiekunki prawnej

                                    podpis ojca/ opiekuna prawnego
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