DEKLARACJA
POTWIERDZENIE WOLI
kontynuowania edukacji przedszkolnej
Potwierdzam/y wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej w roku szkolnym
2019/20 w oddziale przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej
w Ubieszynie przez moje/nasze dziecko…………………………………………
pesel………………………………………., data urodzenia……………………..
adres……………………………………………………………………………….
Dane rodziców/prawnych opiekunów:
Imię i nazwisko matki dziecka:
…………………………………………………..telefon………………………
adres zamieszkania………………………………………………………………..
Imię i nazwisko ojca dziecka:
………………………………………………….telefon …………………………
adres zamieszkania………………………………………………………………..

Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych:
Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym
……………………………………………..
Podpis matki/opiekuna prawnego

………………………………………………
Podpis ojca/opiekuna prawnego

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 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 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych RODO) informuję, że:
-administratorem Pan/i danych oraz danych dziecka jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Ubieszynie,
Ubieszyn 65, 37-204 Tryńcza tel.16 642-12-83 w imieniu której działa Dyrektor
-w sprawach przetwarzania Pana/i danych oraz danych dziecka należy kontaktować się z inspektorem ochrony
danych drogą e-mail na adres rodorapid@wp,pl
- Pana/i dane oraz dane dziecka będą przetwarzane na podstawie art.6 lit c RODO w celu realizacji obowiązku
szkolnego/przedszkolnego wynikającego z Prawa Oświatowego, podanie danych stanowi wymóg ustawowy,
podanie danych kontaktowych jest wymogiem umownym opartym na art.6 lit a, nie podanie tych danych
pozostaje bez konsekwencji
-odbiorcami Pana/i danych oraz danych dziecka będą podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów
oraz podmioty, z którymi administrator zawarł lub zawrze umowę powierzenia danych natomiast dane nie
zostaną przekazane do państw trzecich

-Pana/i dane oraz dane dziecka będą przetwarzane przez czas trwania nauki a po jej zakończeniu przez okres
wynikający z odrębnych przepisów
- ma Pan/i prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na zasadach określonych w RODO
-ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO)
-administrator nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania
-w przypadku gdy podstawą jest zgoda na przetwarzanie danych ma Pan/i prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem

……………………………………………..
Podpis matki/opiekuna prawnego

Data przyjęcia deklaracji:
…………………………….
Podpis przyjmującego:

………………………………………………
Podpis ojca/opiekuna prawnego

