
 

  

Deklaracja   

o kontynuowaniu wychowania  

w Przedszkolu Gminnym w Jabłonnie  

w roku szkolnym 2022/2023 

  

Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego przez moje dziecko:  
  

  

………….……………………………………………….…………………..  
(imię i nazwisko dziecka)  

  

w  Przedszkolu Gminnym w Jabłonnie  w  roku  szkolnym 2022/2023.  

 

 
  
Jabłonna, dnia.........................................     

                                       

 

 ……….…......….…….………………                                                        …………………………….……….. 
 (czytelny  podpis matki/opiekuna prawnego)                                                                           (czytelny  podpis ojca/opiekuna prawnego)  
 
     
 
 

Oświadczenie dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych. 
Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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, zwanym dalej 

„RODO”, zostałam/zostałem poinformowany/poinformowana, że:  

1. Administratorem moich danych osobowych jest Przedszkole Gminne w Jabłonnie, 05-110 Jabłonna ul. 

Modlińska 103 b, Jabłonna  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogę się kontaktować                                  

w sprawach ochrony danych osobowych mailowo: iod@przedszkolejablonna.pl   

3. Moje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wykonania 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.  

4. Odbiorcą moich danych osobowych będą podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawarł lub zawrze w przyszłości 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

5. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczęszczania dziecka do przedszkola oraz przez okres 

wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym do celów archiwizacji oraz wygaśnięcia 

ewentualnych roszczeń.  

6. Przysługuje mi prawo do:  

a) żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,  

b) sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,  

c) usunięcia przetwarzanych danych,  

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych,  

e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie narusza 

przepisy RODO.  

7. Moje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

8. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane.  

 
  

 

Przyjęcie przez dyrektora przedszkola deklaracji o kontynuowaniu wychowania 

przedszkolnego.  
     

  

        ..........................................................                                                  ................. ...................................................  
                   (data przyjęcia deklaracji)                                                                         (podpis dyrektora przedszkola)    

mailto:iod@przedszkolejablonna.pl

