
 
                     

                  (data przyjęcia deklaracji)   
 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 
w  Gminnym Przedszkolu im. Jana Pawła II w Piątku w roku szkolnym 2023/2024 

1. Dane dziecka: 

Imię i nazwisko dziecka 
 

Data i miejsce urodzenia 
 

PESEL dziecka 
 

          

Adres miejsca zamieszkania dziecka 

 

Adres miejsca zameldowania dziecka 

 

 

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka: 

Imię i nazwisko matki/opiekuna 
prawnego 

 

Adres miejsca zamieszkania 
 

Adres poczty elektronicznej i numery 
telefonów kontaktowych 

Poczta elektroniczna nr telefonu 

 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna 
prawnego 

 

Adres miejsca zamieszkania 
 

Adres poczty elektronicznej i numery 
telefonów kontaktowych 

Poczta elektroniczna nr telefonu 

 

3.  Deklarowany pobyt dziecka w placówce: 
 

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

2. Posiłki:    śniadanie          obiad           podwieczorek          *  
           * wybrać właściwe 

4. Dodatkowe dołączone do deklaracji informacje o dziecku  (np. stan zdrowia, orzeczenie 
lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana 
dieta, zalecenia lekarskie itp.) 

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

.......................................................................................................................................................
Oświadczam, że: 
a)  wszystkie dane zawarte w deklaracji są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym oraz że jestem 

świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,  
 
 
 
Piątek, dnia ................................            ...................................................            ................................................. 
                   czytelny podpis Matki/Opiekuna prawnego                     czytelny podpis Ojca/Opiekuna prawnego 

Administratorem danych osobowych jest Gminne Przedszkole im. Jana Pawła II w Piątku, ul. Szkolna 1,  99-120 Piątek, tel. 24 722-10-67.                                
Dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa oświatowego w związku z Art. 6 ust.1 lit. c) oraz Art. 9, ust.2 lit. b) i h) ogólnego 
rozporządzenia  o ochronie danych osobowych. Posiadają Państwo prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania bądź 
ograniczenia przetwarzania  oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznają Państwo iż dane są przetwarzane nieprawidłowo. 
 

 



 
 

DEKLARACJE, ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW 

 
Upoważniam do odbioru z przedszkola mojego 
dziecka, wymienione obok pełnoletnie osoby 

(poza rodzicami/prawnymi opiekunami). 
 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną 
za bezpieczeństwo odebranego dziecka,                                 

od momentu jego odbioru przez wskazaną, 
upoważnioną przez nas osobę. 

 
1 ............................................................................................... 
           (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, nr dowodu osobistego) 
 
2 ............................................................................................... 
          (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, nr dowodu osobistego) 
 
3 ............................................................................................... 
           (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, nr dowodu osobistego) 
 
4 ............................................................................................... 
            (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, nr dowodu osobistego) 

 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób upoważnionych do odbioru 

dziecka z Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku.  
 

Dyrektor Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku informuje, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Przedszkole im. Jana Pawła II w Piątku,                          

ul. Szkolna 1, 99-120 Piątek, reprezentowane przez Dyrektora; 

2) w sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych,                    

e-mail: inspektor@d-edu.pl; 

3) dane osobowe przetwarzane są w celu weryfikacji tożsamości podczas odbierania dziecka z Przedszkola                   

na podstawie art. 6, ust.1. lit a 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; 

4) Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych wyłącznie                             

na podstawie przepisów prawa; 

5)   Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

6) Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonywania celów ustawowych                                

i statutowych Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w  Piątku; 

7)  Posiadają Państwo prawo: dostępu do powierzonych danych osobowych i ich sprostowania, ograniczenia                 

lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z brakiem możliwości odbioru dziecka                   

z  Przedszkola; 

8)  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

Zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                                               

z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminne Przedszkole                                  

im. Jana Pawła II w Piątku, reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą w Piątku, ul. Szkolna 1 w celu 

weryfikacji tożsamości podczas odbierania dziecka  z  Przedszkola. 

 
1  ............................................................................................... 
                         (imię i nazwisko, podpis) 
 

 
2  ............................................................................................... 
                         (imię i nazwisko, podpis) 
 
 
3  ............................................................................................... 
                         (imię i nazwisko, podpis) 
 
 
4  ............................................................................................... 
                          (imię i nazwisko, podpis)  


