
………………………………………………………………….......                                                                                              

(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego) 

………………………………………………………………………….                                                                                                       

(adres zamieszkania rodziców) 

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

(aktualne numery  telefonów kontaktowych) 

                                                                                                                                                              Dyrektor  

                                                                                             Zespołu Szkolno- Przedszkolnego  

                                                                                                                           w Piotrowicach 

 

DEKLARACJA  KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ 

 

Deklarujemy, że nasze dziecko........................................................... w roku szkolnym ………………………….. 

będzie kontynuowało edukację przedszkolną w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Piotrowicach  

Data i miejsce urodzenia dziecka: ............................................................................................................................. 

PESEL dziecka ......................................................................................................................................................... . 

Adres zamieszkania dziecka:  

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

Adres zameldowania dziecka:  (jeżeli jest inny niż zamieszkania)       

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

 

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

 (miejscowość, data)                                                (czytelny podpis rodziców, opiekunów prawnych) 

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piotrowicach jest Dyrektor, zwany dalej: 

"Administratorem". Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Piotrowice 139, 59-424 Męcinka lub telefonując pod 

numer: 76 8708806. Można również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony 

danych Rafała Duczkowskiego, pisząc na adres: inspektor@duczkowski.com lub telefonując pod numer: 502 132 983 

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa wynikającej z art. 6 ust. 1 lit. a, tj. na podstawie udzielonej 

zgody.  

3. Dane osobowe dziecka oraz Pana/i przetwarzane są wyłącznie celach ściśle określonych przy udzieleniu zgody.  

4. Dane osobowe dziecka oraz Pana/i będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do realizacji zadań, a 

po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa, nie krócej niż przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.  

5. Ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych dziecka i swoich, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.  

8. Ma Pan/i prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych oraz danych dziecka, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz 

ograniczenia przetwarzania danych.  

9. W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych oraz danych dziecka przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego. 

10. W oparciu o dane osobowe Pana/i oraz dane dziecka Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji 

będących wynikiem profilowania*.  

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych 

osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących 

pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji 

lub przemieszczania się. 


