
OGŁOSZENIE 

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ  

Szanowni Rodzice i Opiekunowie prawni 
wszystkich dzieci uczęszczających                        

w bieżącym roku szkolnym do Publicznego 
Przedszkola Nr 9 im. Marii Kownackiej                  

w Brzesku 

Prosimy Rodziców/Opiekunów prawnych 
zainteresowanych dalszą edukacją przedszkolną       

na rok szkolny 2021/2022                                    
o złożenie w terminie 19.02.2021 r.                      

do 26.02.2021 r.    

„DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU 
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO”   

( DEKLARACJA W ZAŁĄCZENIU PONIŻEJ )  

 

 

 

 

 

 

 



Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Publicznym 

Przedszkolu Nr 9 im. M. Kownackiej w Brzesku  

w roku szkolnym 2021/2022   

Deklaruję kontynuowanie edukacji wychowania przedszkolnego przez moje 

dziecko:  

……………………………………………………………………………………. 

                                                ( imię i nazwisko , data urodzenia ) 

w  Publicznym Przedszkolu Nr 9 im. M. Kownackiej w Brzesku w roku 

szkolnym 2021/2022 w godzinach od………………do………………… 

Ponadto dziecko korzystać będzie z wyżywienia ( proszę zaznaczyć wybrane 

posiłki):  śniadanie, obiad, podwieczorek  

Aktualny adres zamieszkania dziecka:  

Miejscowość/ulica…………………………………..…… nr domu………… 

Kod pocztowy………………………………….Poczta……………………….  

Gmina……………………………… Powiat………………………………….. 

 

Brzesko, dnia………………                   ………………………………………. 

                                                                       ( czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia                   

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż: 

1) Administratorem danych osobowych kandydatów jest Publiczne Przedszkole Nr 9 im. 

Marii Kownackiej w Brzesku, ul. Browarna 9 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:  e-mail: iod-domagala@poczta.okay.pl 

3) Dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z 

Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym  z przepisami w/w Ustawy. 



5) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych 

osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie 

odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora 

do przetwarzania tych danych). 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani 

iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Przyjmuję do wiadomości informacje zawarte w klauzuli informacyjnej.  

 

Brzesko, dnia………..……                …………………………………… 

                                                                ( czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego )  

 

Przyjęcie przez dyrektora przedszkola deklaracji o kontynuowaniu wychowania 

przedszkolnego.   

 

 

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

   ( data przyjęcia deklaracji)                                                                                    ( podpis dyrektora przedszkola)  

 

 

 

 

 

 


