Zał. Nr 1
do Zarządzenia Nr 3/2020
Wicedyrektora Bajkowego Przedszkola w Ładach

...........………………………………....................
Imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica/opiekuna prawnego dziecka

………………………......................................................
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji

.......................................................................................
Adres poczty elektronicznej e-mail

......................................................................................
Numery telefonów rodziców/opiekunów prawnych dziecka

Bajkowe Przedszkole w Ładach
Dawidy Bankowe, ul. Długa 49
05-090 Raszyn
DEKLARACJA
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w Bajkowym Przedszkolu w Ładach
Deklaruję, że moja córka/mój syn................................................................................................
imię i nazwisko dziecka

uczęszczająca/y w roku szkolnym 2019/2020 do grupy ……………………………………….
PESEL .............................................Nr karty pobytu lub paszportu……………………………………
(jeżeli obywatelstwo inne niż polskie)

Obywatelstwo…………………….. data i miejsce urodzenia……………………………………………..
w roku szkolnym 2020/2021 będzie kontynuował(a) wychowanie przedszkolne w tym
przedszkolu.
Oświadczam, że szkołą rejonową - zgodną z miejscem zameldowania dziecka jest………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa i adres szkoły – dotyczy dzieci z rocznika 2014)

Informacja prawna:
Zgodnie z art. 153 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U.2019r. poz. 1148), Rodzice dzieci przyjętych do danego
publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub danej publicznej innej formy wychowania
przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni
poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
Administratorem danych osobowych podanych w niniejszej deklaracji jest Bajkowe Przedszkole w Ładach, ul. Długa 49, Dawidy Bankowe,
05-090 Raszyn. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem mail: iod@cdkp.pl lub
GSM: 604 362 559 oraz tradycyjnie pisząc na adres siedziby Administratora. Dane przetwarzane będą wyłącznie dla celu ujętego w deklaracji
w oparciu o art.6 ust.1 lit. c RODO. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych
oraz możliwość ich poprawiania. Dane nie będą podlegały automatyzacji decyzji i profilowaniu z wykorzystaniem systemów informatycznych,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, a ich okres archiwizacji nie przekroczy 12 miesięcy od czasu złożenia deklaracji w placówce. Informujemy
również, że należy się Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy występują przesłanki niezgodnego
przetwarzania waszych danych osobowych z obowiązującymi przepisami. Więcej na temat naszej Polityki ochrony Danych Osobowych
i
bezpieczeństwa prywatności mogą się Państwo dowiedzieć z naszej strony WWW w zakładce Ochrona Danych Osobowych, którą publikujemy pod
adresem sekretariat@bajkowe.raszyn.pl

Data ...............................

………………………………..
podpis matki/opiekuna

………………………………………
podpis ojca /opiekuna

