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Deklaracja woli kontynuowania wychowania przedszkolnego  

w roku szkolnym 2023/2024 

w Miejskim Przedszkolu w Bukownie, ul. Niepodległości 11 
 (Deklarację należy złożyć w terminie od 23.01.2023 r. do 30.01.2023 r.) 

1. Dane dziecka: 

Imiona i nazwisko dziecka  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL dziecka1  

Obywatelstwo  

Adres miejsca zamieszkania dziecka   

 

Przewlekłe choroby, wady rozwojowe, 

alergie, inne istotne informacje o 

dziecku 

 

Adres zameldowania dziecka, jeżeli 

jest inny niż adres zamieszkania  

 

 

2. Dane rodziców / prawnych opiekunów dziecka: 

Imię i nazwisko matki/opiekunki  

Adres miejsca zamieszkania  

Miejsce pracy (nazwa, adres, dane 

kontaktowe) 

 

Adres poczty elektronicznej i numery 

telefonów kontaktowych 

 

 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna  

Adres miejsca zamieszkania  

Miejsce pracy (nazwa, adres, dane 

kontaktowe) 

 

Adres poczty elektronicznej i numery 

telefonów kontaktowych 

 

 

3. Deklarowany pobyt dziecka w placówce: 

1) Godziny pobytu dziecka w placówce2   od  6 , 7 , 8 , 9   do 12 ,13 ,14 ,15 , 16  

2) Posiłki2:    śniadanie 9.00         obiad 12.00        podwieczorek 13.45  

4. Deklaracja i oświadczenia: 

1)  Deklaruję wolę kontynuowania wychowania przedszkolnego córki /syna  

 

………………………………………………………………  w roku szkolnym 2023/2024 
                                  (imię i nazwisko dziecka)  

w Miejskim Przedszkolu w Bukownie, ul. Niepodległości 11 od dnia 01.09.2023 r.  

                                                           
1w przypadku braku numeru PESEL proszę wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 
2 wybrany posiłek i godzinę pobytu zaznaczyć znakiem „X” 
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2) Oświadczam, że do Miejskiego Przedszkola w Bukownie uczęszcza rodzeństwo dziecka (proszę 

podać nazwisko, imię i rok urodzenia rodzeństwa): 

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

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

3) Posiadanie Lokalnej Karty Dużej Rodziny3 

 TAK         NIE 

4) Oświadczam, że: 

a)  jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych danych4 

b) niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych  

w deklaracji. 
 

           …..………..…………………………………………..                                                             ……………………………………………… 
                  (data, czytelny podpis matki/opiekunki)                                                                                   (data, czytelny podpis ojca/opiekuna)                    

 

Klauzula Informacyjna 

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 (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4.05.2016, dalej RODO) informuję że: 

1. Administratorem podanych danych osobowych jest Miejskie Przedszkole w Bukownie, ul. Niepodległości 11, 32-332 Bukowno. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@mpbukowno.pl we wszystkich 

sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez Administratora. 

3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania 
rekrutacyjnego, o którym mowa w art. 130 ust 1 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z art. 149 i 150 oraz 153 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.  

4. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), z którego 
wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego 

są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym publicznym 

przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, zaś dane 
osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu lub w szkole, 

przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, lub szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i 

postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 
5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa. 
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania: 

a) dostępu do swoich danych osobowych. Jest to prawo, dzięki któremu możesz żądać, abyśmy potwierdzili, czy przetwarzamy Twoje dane 

osobowe oraz otrzymać od nas dostęp do tych danych (w tym ich kopii). 
b) sprostowania swoich danych osobowych. Jest to prawo, dzięki któremu możesz żądać od nas, abyśmy sprostowali Twoje dane osobowe, 

które są nieprawidłowe oraz abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe. 

c) usunięcia swoich danych osobowych. Jest to prawo, dzięki któremu możesz żądać, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe, zwane również 
„prawem do bycia zapomnianym”. W takiej sytuacji mamy obowiązek usunąć Twoje dane osobowe, pod warunkiem, że spełniona jest 

jedna z następujących przesłanek:  

• dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,  
• cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie mamy innej podstawy prawnej do ich przetwarzania, dane osobowe były 

przetwarzane niezgodnie z prawem,  

• dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. 
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Jest to prawo, dzięki któremu możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie 

Twoich danych osobowych w następujących przypadkach: 

• gdy kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych przetwarzanych przez nas,  
• przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem i sprzeciwiłeś się usunięciu swoich danych osobowych,  

• nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  

Jeśli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać w wyjątkowych 
sytuacjach, wskazanych w art.18 ust.2 RODO. 

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych, dysponenci danych maja prawo do cofnięcia zgody 

na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, odmowa ich podania uniemożliwi kontynuowanie wychowania przedszkolnego dziecka 

 w roku szkolnym 2023/2024 w Miejskim Przedszkolu w Bukownie, ul. Niepodległości 11. 

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w systemach zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowane. 

 

5. Przyjęcie deklaracji przez dyrektora przedszkola:  

 

 

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

                (data wpływu)                                                                                                     (pieczęć i podpis dyrektora przedszkola) 

 

                                                           
3 wybraną opcję zaznaczyć znakiem „X” 
4 art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 


