Deklaracja
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 170
w Łodzi
w roku szkolnym 2021/2022
Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego przez moje dziecko (imię i nazwisko dziecka,
PESEL) ………………………………………………………………………………………..
w Przedszkolu Miejskim Nr 170 w Łodzi w roku szkolnym 2021/2022.
Deklarowany pobyt dziecka w placówce:

1)

Godziny pobytu dziecka w placówce: od ................... do .....................

2)

Posiłki: śniadanie * drugie śniadanie* obiad* podwieczorek*

* zaznaczyć właściwe
Oświadczam, że:

a) wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe,
b) niezwłocznie powiadomię̨ dyrektora o zmianach w deklaracji.

Łódź , dnia ............................

...........................................................
podpis matki /opiekunki prawnej

Łódź , dnia ............................

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

Przyjęcie deklaracji przez dyrektora przedszkola

.......................................

………………………………………

Data

podpis dyrektora przedszkola

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z
4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 170, ul. Ks. J. Popiełuszki 13 A, 94 052 Łódź.
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących
praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: iod@rodoon.eu
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1, lit. e. RODO, w celu wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
4. Dane osobowe przetwarzane są w związku z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo
oświatowe, w celu kontynuowania wychowania przedszkolnego, zgodnie z którym, rodzice dzieci przyjętych do publicznego przedszkola corocznie składają na kolejny rok deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu.
5. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zapewnienie miejsca w przedszkolu.
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych oraz danych dziecka mogą być pracownicy przedszkola, nauczyciele, pracownicy administracji. Ponadto dane osobowe mogą być przekazane podmiotom uprawnionym
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w
pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
9. W związku z przetwarzaniem przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

-

prawo dostępu do danych osobowych,

-

prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

-

prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy
dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

-

prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

