
 

Deklaracja  
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Oddziale przedszkolnym przy    

Szkole Podstawowej w Brzeźnicy Bychawskiej 

w roku szkolnym 2021/2022 

 

1. Dane dziecka: 

 

Imię i nazwisko dziecka  

Data urodzenia  

PESEL dziecka  

Adres miejsca zamieszkania 
 

 
 

 
 

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 ...................  do ..................... 

 

2)  * 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



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 przetwarzanych danych w ramach deklaracji o kontynuowaniu wychowania 

przedszkolnego jest  Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy 

Bychawskiej,  Brzeźnica Bychawska 123,  21-104  Niedźwiada   tel.  81 851 25 04,                                          

e-mail: brzeznica.bychawska@poczta.fm 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest pani Małgorzata Potręć. Kontakt  

z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem 
inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe dzieci oraz rodziców lub opiekunów prawnych dzieci będą przetwarzane                    
w celu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, o którym 

mowa w art. 153 ust 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. c. 
4. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: uprawniony podmiot obsługi 

informatycznej dostarczający i obsługujący system ewidencji dzieci na podstawie umowy powierzenia 
przetwarzania danych.  

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowej.  

6. Dane osobowe zawarte w deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego będą 

przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa obowiązującego.  
7. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo dostępu do danych 

osobowych kandydata, żądania ich sprostowania. Ponadto przysługuje im prawo do żądania 
ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 

 8. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo usunięcia danych osobowych  

o ile znajdą zastosowanie przesłanki, o których mowa w art. 17 ust. 1 RODO. 
9. W ramach deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dane nie są przetwarzane 

na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 
21 RODO nie przysługuje.  

10. Jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie deklaracji o kontynuowaniu  
wychowania przedszkolnego jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, nie przysługuje prawo do przenoszenia 

danych na podstawie art. 20 RODO.  

11. W toku przetwarzania danych na potrzeby deklaracji o kontynuowaniu wychowania 
przedszkolnego nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do 

profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i ust. 4 RODO – nie buduje się jakichkolwiek profili 
kandydatów.  

12. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie 

danych w procesie deklarowania kontynuacji wychowania przedszkolnego narusza obowiązujące 
przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO, 

gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce organem 
nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a jeśli 

w przyszłości zostałby powołany inny organ nadzorczy, to ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia 

skargi .  
13. Podanie danych zawartych w deklaracji jest konieczne dla wypełnienia obowiązku jaki nakłada 

na rodzica art. art. 153 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe.  
 

 
 

………………………………………………………………… 

Podpis rodziców/opiekunów prawnych 
 


