(Miejscowość, data)
Wypełnia przedszkole/szkoła
Data złożenia
Godzina złożenia
Nr ewidencyjny

Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego
na rok szkolny 2022/2023
B. Dane osobowe dziecka
DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA
imię*
nazwisko*
PESEL*

w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość:

data urodzenia*

dzień
miesiąc
Rok
DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW
matka (opiekun
prawny 1)
ojciec (opiekun prawny 2)
PRAWNYCH

imię*
nazwisko*
telefon kontaktowy
adres e-mail
miejscowość*
ulica*
nr
nr
domu*
mieszk.*
kod pocztowy*
poczta*

ADRESY ZAMIESZKANIA
dziecko
matka (opiekun
prawny 1)

ojciec (opiekun
prawny 2)

…………………………………………….
Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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) (Dz. Urz. UE.L Nr 119)
zwanego dalej „RODO”, informujemy że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach postępowania rekrutacyjnego jest Zespół Szkół i
Przedszkola w Domosławicach dokonujący rekrutacji.
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, do którego można kierować ewentualne pytania i uwagi w
zakresie danych osobowych na adres email: iod@czchow.pl lub listownie na adres siedziby administratora z dopiskiem
„Inspektor ochrony danych”.
3. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji do przedszkola.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. – Prawo oświatowe.
5. Dane dotyczące kandydatów przyjętych oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane przez
okres 5 lat od zakończenia postępowania rekrutacyjnego, zaś dane dotyczące kandydatów nieprzyjętych - przez okres
jednego roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i
postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
6. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania danych wniosek nie będzie rozpatrywany.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania – w przypadku gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
8. Odbiorcami danych mogą być podmioty obsługujące administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania
danych (np. firmy w zakresie hostingu, niszczenia dokumentacji papierowej itp.) oraz uprawnione instytucje
państwowe i samorządowe.
9. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu oraz nie będą
przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

