…………………………………………
Imię i nazwisko rodzica (opiekuna)
…………………………………………
…………………………………………
Adres do korespondencji

Pani
Dorota Czapnik - Berej
Dyrektor
Przedszkola Publicznego Nr 4
w Łęcznej

Niniejszym deklaruję, że ……………………………………….. w roku szkolnym 2021/22
(imię i nazwisko dziecka)
będzie korzystał(a) z dyżuru wakacyjnego w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Łęcznej.
Ponadto przekazuję aktualne informacje dotyczące dziecka i rodziców (opiekunów)/
informuję, że dane osobowe kandydata i rodziców (opiekunów) uległy/ nie uległy zmianie 1:
I. Dane osobowe dziecka i rodziców (opiekunów) 2
(Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi)
1

Imię/imiona i nazwisko dziecka

2

Data i miejsce urodzenia dziecka

3

PESEL dziecka 3

4

Imię/imiona i nazwiska rodziców
(opiekunów) dziecka

Matki

Adres miejsca zamieszkania
rodziców (opiekunów)
i kandydata 4

Kod pocztowy

5

Ojca

Miejscowość
Ulica
Numer domu / numer
mieszkania

6

Adres poczty elektronicznej
i numery telefonów rodziców
kandydata – o ile je posiadają

Telefon do kontaktu
Matki
Ojca

1Proszę

Adres poczty
elektronicznej
Telefon do kontaktu

wybrać właściwą formułę.
przypadku braku zmian tabelę proszę pominąć.
3 W przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
4 Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest
miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu).
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II. Dodatkowe informacje:
Godziny pobytu dziecka w przedszkolu od ……………… do ………………….
KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr
119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 4
w Łęcznej, ul. Obrońców Pokoju 13, 21-010 Łęczna, 81 752 16 37
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych Adam Walczuk pod adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl. tel: 534 883 007
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących
na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych,
w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do
usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa
się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie
podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych.

…………………………………………………….

…………………..………………………………………...

Miejscowość i data

Podpisy rodziców (opiekunów)

………………………........
(data, miejscowość)

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA
Ja niżej podpisana/y:
……………………………………………………………………………............
(imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna )

upoważniam:
(imię i nazwisko osoby upoważnionej, stopień pokrewieństwa – jeżeli zachodzi)
1 …………………………………………………………………………..............
2 ……………………………………………………………………...............…...
3 ……………………………………………………………………..............……
4 ......……………………………………………………………….............……..
do odbioru z Przedszkola Publicznego Nr 4 dziecka:
…………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka )

w czasie dyżuru wakacyjnego, tj. od 18.07.do 29.07.2022r.
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka
od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.
…………………………………………………………………………………….

(podpis rodziców / prawnych opiekunów)

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Tekst mający
znaczenie dla EOG), ((Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016)., informuję, że Administratorem Pani /a danych jest Przedszkole Publiczne Nr 3 w Łęcznej. Dane Pani/a są przetwarzane wyłącznie w
celu odbioru dziecka z Przedszkola Nr 3. Pani/a dane będą przetwarzane do czasu odwołania upoważnienia lub przez okres uczęszczania dziecka do Przedszkola Publicznego nr 3 .Ma
Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania
Pani/a danych osobowych, ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie Pani/a danych jest niezbędne do weryfikacji tożsamości jako osoby upoważnionej do
odbioru dziecka. Niepodanie danych skutkuje odmową wydania dziecka. Dane podaje Pan/i dobrowolnie.

