
 

Deklaracja  

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym  

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Radomsku w roku szkolnym 2020/2021 

 

1. Dane dziecka: 
 

Imię i nazwisko dziecka  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL dziecka  

Adres miejsca zamieszkania dziecka 

 

 

 

Adres miejsca zameldowania dziecka 

(dotyczy tylko dzieci 6-letnich) 

 

 
 

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka: 

 

Imię i nazwisko matki/opiekuna 

prawnego 

 

Adres miejsca zamieszkania  

 

Adres poczty elektronicznej i numery 

telefonów kontaktowych  

 

 

 
 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna 

prawnego 

 

Adres miejsca zamieszkania  

 

Adres poczty elektronicznej i numery 

telefonów kontaktowych 

 

 

 

 

3. Deklarowany pobyt dziecka w placówce: 

 
1) Godziny pobytu dziecka w placówce: od 8.00  do 13.00 

 
2) Posiłki: śniadanie       obiad       podwieczorek       * 

 

4. Deklaracja i oświadczenie 

 
1) Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki/syna 

……………………………..…………….......... w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Radomsku 

w roku szkolnym 2020/2021. 

 

2) Oświadczam, że: 

a) wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe, 

b) niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych w deklaracji, 

 

 



5. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych. 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 z siedzibą ul. 11 

Listopada 16, 97-500 Radomsko, tel.  44 685 44 34  adres email  dyrektorpsp7reprezentowane przez 

Dyrektora Szkoły; 

2) z inspektorem ochrony danych p. Jarosław Olszowy można się skontaktować adres mailowy 

iodradomsko@gmail.com; 

3) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 

 art. 6 ust. 1 lit. c oraz 9 ust. 2 lit. g RODO  tj. art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo 

oświatowe, Uchwały Nr XXXVI/260/17 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 3 marca 2017 r. w 

sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Miasto radomsko, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów 

niezbędnych do ich potwierdzenia, Uchwała Nr L/442/14 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 10 marca 

2014r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Miasto Radomsko. 

w celu realizacji procesu rekrutacji dziecka do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Radomsku.  

4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych w pkt 3,  dane osobowe mogą być 

udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych 

osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru  danych. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych  w 

pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

6) ma Pani/Pan prawo do: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do udostępnionych przezeń danych osobowych; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania udostępnionych przezeń danych osobowych; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

7)  ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka narusza RODO; 

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania 

danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

9) administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych; 

10) w oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

 

 

 

Radomsko, dnia ............................                                   ........................................................... 

       (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

6. Przyjęcie deklaracji przez dyrektora szkoły 

 

 

 

 

 

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

                    (podpis dyrektora przedszkola) 

 

 
* Wybrany posiłek zaznaczyć znakiem „X” 


