……………….…………………………
Pieczęć przedszkola

DEKLARACJA ZAPISU DZIECKA
DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 124 W KRAKOWIE NA LIPIEC 2021r.

I.

Informacje ogólne o dziecku:

1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………….…………………………….……………………………………………………
2. Data urodzenia: ..…………………………………………………….…………………………….……………………………………………………
3. Adres zamieszkania: ……………………………………………….…………………………….……………………………………………………
4. Dziecko będzie uczęszczać do przedszkola w okresie:
od ……………….… lipca 2021r. do………….……lipca2021r.
5. Deklarowany dzienny czas pobytu dziecka w przedszkolu: od godz. …….….……..…... do godz. …..…..…..………
6. Dziecko korzystać będzie z ……… posiłków (1,2,3 tj. śniadania/drugiego śniadania, podwieczorku, obiadu*)

II.

Numery telefonów kontaktowych Rodziców/opiekunów prawnych:

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

III.

Osoby upoważnione do przyprowadzania i odbierania mojego dziecka z przedszkola, zapewniające
mu pełne bezpieczeństwo:

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV.

Ja, niżej podpisany/a niniejszym oświadczam, że:
- zostałem/am zapoznany/a z zasadami przyprowadzania i odbierania dziecka obowiązującymi w
Samorządowym Przedszkolu nr 124 oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania oraz poinformowania innych
osób upoważnionych, wymienionych w pkt. III o tych zasadach.

Wszystkie podane w deklaracji zapisu informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
Zapoznałam/ zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń.
Informujemy, że:
1. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
2. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
5. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 9 ust. 2 lit. a)ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw.
RODO), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Paweł Jasiołek, adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków,
adres e-mail: inspektor2@mjo.krakow.pl

*niepotrzebne skreślić

……………………..…………………………………………………….
(data i podpis rodzica/prawnego opiekuna)

