
DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO1  
Potwierdzam wolę kontynuacji uczęszczania mojego dziecka do Przedszkola Nr ___2 w Tarnobrzegu 
w roku szkolnym  2022/2023 

DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA2 

Imiona: Nazwisko:  

PESEL            

Data urodzenia dzień  miesiąc  rok   
 

Dziecko będzie uczęszczało do 
przedszkola2  od godziny: ________do godziny __________ 

 
Dziecko będzie korzystać z posiłków (wpisać „X” we właściwym okienku) 2 śniadanie obiad podwieczorek 

   

DANE IDENTYFIKACYJNE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ DZIECKA3  

Imię i Nazwisko  

Telefon  

Adres email  

Adres zamieszkania 

Województwo   Ulica 

Powiat  Nr budynku  Nr lokalu  

Gmina  Kod pocztowy  

Miejscowość  Poczta  

DANE IDENTYFIKACYJNE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA3  

Imię i Nazwisko  

Telefon  

Adres email  

Adres zamieszkania 

Województwo   Ulica 

Powiat  Nr budynku  Nr lokalu  

Gmina  Kod pocztowy  

Miejscowość  Poczta  
 

_______________________ ________________________  
podpis matki/opiekunki prawnej podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

Tarnobrzeg, dnia ______________________ 
 

1)  Podstawa prawna art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  
2)  Pola obowiązkowe do wypełnienia 
3)  Pola wypełnić w przypadku zmiany danych 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), 
Administrator Danych Osobowych (Przedszkole) - informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych: Administratorem 
Danych Osobowych jest Przedszkole – do którego składa Pani/Pan niniejszą deklarację, zwane dalej „Przedszkolem”. Z Przedszkolem można się kontaktować listownie na adres 
siedziby Przedszkola, za pomocą poczty elektronicznej Przedszkola oraz telefonicznie. Dane kontaktowe Przedszkola opublikowane są na stronie internetowej Przedszkola  
a także na stronie Miasta Tarnobrzega pod adresem: http://www.tarnobrzeg.pl/dla-mieszkanca/edukacja/przedszkola. W Przedszkolu wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych,  
z którym można się kontaktować telefonicznie pod numerem (15) 81-81-510, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem poczty: iodjo@um.tarnobrzeg.pl lub poczty 
tradycyjnej: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg. Dane osobowe przetwarzane będą przez Przedszkole w celu potwierdzenia uczęszczania dziecka  
do Przedszkola w roku szkolnym 2022/2023, tj. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przedszkolu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz przepisów prawa 
oświatowego - w szczególności art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, a także ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.  o narodowym zasobie archiwalnym  
i archiwach. W przypadku danych osobowych dzieci jest to przede wszystkim realizacja przez Przedszkole wynikających z przepisów prawa zadań oświatowych oraz wypełnianie 
obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji. W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty uprawione 
do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (w szczególności Prezydent Miasta 
Tarnobrzega, Ministerstwo Edukacji i Nauki); oraz inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Przedszkole na podstawie zawartych  
z Przedszkolem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. podmioty realizujące obsługę projektów informatycznych, usługi serwisowe). Dane osobowe będą 
przechowywane przez Przedszkole przez okres niezbędny do realizacji czynności związanych ze złożeniem deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, a po tym czasie, 
w celu archiwizacji dokumentacji zawierającej dane osobowe zawarte w deklaracji, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa  
(w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną Przedszkola przez okres 5 lat. W związku  
z przetwarzaniem danych osobowych przysługują osobom, których dane osobowe dotyczą (w tym rodzicom/opiekunom prawnym dzieci), z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami 
prawa, następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych na zasadach określonych w art. 15 RODO; prawo do żądania 
sprostowania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach, których mowa 
w art. 18 RODO. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Przedszkole, osobie - której dane dotyczą  
(w tym rodzicom/opiekunom prawnym dzieci), przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych do Przedszkola jest wymogiem ustawowym na podstawie art. 153 ust. 2 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - nie podanie danych osobowych skutkować będzie brakiem kontynuowania wychowania przedszkolnego przez dziecko  
w Przedszkolu. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Przedszkole w sposób zautomatyzowany, ale nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  
w tym nie podlegają profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

http://www.tarnobrzeg.pl/dla-mieszkanca/edukacja/przedszkola
mailto:iodjo@um.tarnobrzeg.pl

