
………………………………………… 
         Imię i nazwisko rodzica (opiekuna) 

 

………………………………………… 

…………………………………………    Data wpływu deklaracji …………………………………… 
               Adres do korespondencji  

 

 

 

DEKLRACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 
 w Oddziale Przedszkolnym w Furmanach 

na rok szkolny 2021/2022 

 

Niniejszym deklaruję, że …………………………………………..……………………  w roku szkolnym 2020/2021 będzie  
                                   (imię i nazwisko dziecka) 

kontynuował(a) wychowanie przedszkolne w tym Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. 

Stanisława Jachowicza w Furmanach. 

Ponadto przekazuję aktualne informacje dotyczące kandydata i rodziców (opiekunów). 

I. Dane osobowe kandydata i rodziców (opiekunów) 

(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi) 

1 Imię/imiona i nazwisko dziecka  

2 Data urodzenia dziecka  

3 PESEL dziecka1  

4 Imię/imiona i nazwiska rodziców 

(opiekunów) dziecka 
Matki  

Ojca  

5 Adres miejsca zamieszkania 

rodziców (opiekunów) i 

kandydata2 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer domu / numer mieszkania  

6 Adres poczty elektronicznej i 

numery telefonów rodziców 

kandydata – o ile je posiadają 
Matki 

Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  

Ojca 

Telefon do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej  

 
1 W przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 
2 Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm. miejscem zamieszkania osoby 
fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu). 



 

II. Dodatkowe informacje 

 

Godziny pobytu dziecka  w przedszkolu: od godz.                    do godz.  

 

Potwierdzenie korzystania z posiłków (zaznaczyć właściwe):  

 

 Śniadanie  

 Obiad  

 Podwieczorek 

    

 

 
……………………………………………… 

Czytelny podpis rodzica (opiekuna), data 

UWAGI 

Zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe rodzice (opiekunowie) dzieci 
przyjętych do 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 tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym 
w publicznej szkole podstawowej lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni 
poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. 

 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 - dalej: RODO) 
 
INFORMUJEMY, ŻE:  

1. Administratorem danych osobowych kandydatów oraz rodziców/opiekunów prawnych kandydatów jest Szkoła Podstawowa im. 
Stanisława Jachowicza w Furmanach, ul. Kościelna 2, 39-400 Tarnobrzeg. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod nr tel. 15 836-36-
04 lub poprzez adres e-mail: spfurmany@op.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres email: iod.gorzyce@onet.pl 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia kontynuacji wychowania przedszkolnego na postawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w 

szczególności na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.  
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. 

MEN, Urząd Gminy) oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

5. Dane osobowe przechowywane są do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego. 
6. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. W celu realizacji powyższych praw w Szkole Podstawowej im. 
Stanisława Jachowicza w Furmanach opracowana została Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą, którą znajdziecie 
Państwo na stronie internetowej Szkoły w zakładce RODO. 

7. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 
Pan/i, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO. Adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych:  
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 


