
DEKLARACJA KONTYNUACJI UCZESZCZANIA DO PRZEDSZKOLA NR 35  

W LUBLINIE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 

 

Deklaruję, iż: …………………………………....................................................................                         

(imię i nazwisko dziecka, data urodzenia) 

 

w roku szkolnym 2023/2024 będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne  

w Przedszkolu nr 35 w Lublinie 

 

Ponadto dziecko korzystać będzie z wyżywienia w zakresie : 

 

 

 

INNE INFORMACJE O DZIECKU1 (dodatkowe informacje przekazywane dobrowolnie przez 

rodzica/opiekuna prawnego, zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo 

oświatowe 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Aktualnego miejsce zamieszkania dziecka2 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko  matki/opiekuna prawnego:…………………………………………………………. 

Telefon  kontaktowy………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego:…………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………… 

 

 

 

………………………………………… 

data i podpisy rodziców/opiekunów prawnych 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

* niepotrzebne skreślić 



1 W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym przedszkolu odpowiedniej opieki, 

odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi 

przedszkola, uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju 

psychofizycznym dziecka. 
2 Dotyczy dzieci w wieku 6 lat objętych obowiązkiem przygotowania przedszkolnego                          

w przedszkolu art. 31 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo Oświatowe 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z przepisami prawa administratorem danych                          

jest Przedszkole nr 35 Dane – w zakresie zawartym w niniejszej deklaracji – będą przetwarzane                          

w celu kontynuowania wychowania przedszkolnego w przedszkolu. Podstawą prawną przetwarzania 

danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) 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 

(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO,                  

w związku z przepisami Rozdziału 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245). Dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym 

na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom                                

lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Zgromadzone dane będą przechowywane przez 

przedszkole, nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko uczęszcza do tego przedszkola 

(zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe). W trakcie przetwarzania danych na potrzeby 

kontynuacji wychowania przedszkolnego nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje 

dotyczące przyjęcia do jednostki nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili 

kandydatów. Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo: 

• dostępu do danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii; 

• sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

• usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art.17 RODO. Żądanie usunięcia 

danych spowoduje brak możliwości kontynuowania wychowania przedszkolnego; 

• ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy uznają Państwo, 

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Podanie danych zawartych w niniejszej deklaracji nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem 

umożliwiającym ubieganie się o kontynuację wychowania przedszkolnego. Rodzic ma prawo 

odmówić podania określonych informacji wynikających z art 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku 

Prawo oświatowe, przy czym może to skutkować brakiem możliwości zapewnienia dziecku podczas 

pobytu w publicznym przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-

wychowawczych. 

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: email: iod@lco.lublin.eu lub pisemnie na adres 

Administratora danych. Należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach 

związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych. 

 

 

………………………..................………………….. 

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 


