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DEKLARACJA 

kontynuacji/rezygnacji*  

z wychowania przedszkolnego 

w Oddziale Przedszkolnym  

przy Szkole Podstawowej w Grabanowie 

w roku szkolnym 2021/2022 

 
 

  1. Dane o dziecku:                                                                 /Wypełnić pismem drukowanym/ 

 

 

Imię i nazwisko dziecka 
 

 

Data i miejsce urodzenia 
 

 

PESEL dziecka (w przypadku 

braku nr PESEL -  seria i nr 

paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość ) 

 

 

Adres zameldowania 

 

 

Adres zamieszkania 

dziecka 
 

 

 

Godziny pobytu dziecka w 

przedszkolu 

 

Od………………. do………………. 

 

2. Deklaracja: 

Deklaruję kontynuowanie/rezygnację* z wychowania przedszkolnego 

córki/syna* ………………………………………………….. w Oddziale Przedszkolnym przy 

Szkole Podstawowej  w Grabanowie w roku szkolnym 2021/2022. 

 

3.Oświadczam, że: 

1) podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia; 

2) niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych w 

deklaracji. 

 

4.Klauzula informacyjna: 

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) informuję, iż: 
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1) administratorem danych Pani/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa w Grabanowie z 

siedzibą: Grabanów 49 A, 21-500 Biała Podlaska; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: 

dorisgrabanow@gmail.com ; 

3) dane Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu kontynuacji wychowania 

przedszkolnego na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L 119/1) oraz przepisów ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.); 

4) dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wyłącznie upoważnionym na 

podstawie przepisów prawa; 

5) nie planuje się  przekazywania Pani/Pan danych osobowych do państw trzecich lub 

organizacji międzynarodowych; 

6) dane Pana/Pani dziecka przechowywane będą do końca okresu, w którym dziecko 

korzysta z wychowania przedszkolnego w placówce; 

7) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania; 

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

9) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (Prawo oświatowe) i jest 

obligatoryjne. 

                                                                                                              

 

 

    

……………………, dnia …………….     …………………………………..…    
                                                                              /Czytelny podpis rodziców/opiekunów/ 
                                                                                                  

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

                                                                   

 

 
 


