…………………………………………………..…..…
(imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej dziecka)

……………………………………………………..….
(adres zamieszkania matki/opiekunki prawnej dziecka)

…………………………………………………..….…
(imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego dziecka)

………………………………………………………...
(adres zamieszkania ojca/opiekuna prawnego dziecka)

Dyrektor
Miejskiego Przedszkola Nr 21
im. Wesołej Ludwiczki
w Katowicach
DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO1
Składam deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego przez moją/ego córkę/syna2
…………………………………………..ur. …………………… nr PESEL ………….………………..
(imię i nazwisko dziecka)

(dzień, miesiąc, rok)

zamieszkałego……………………………………………………………………………………………
(kod/miasto/ulica/nr domu, mieszkania)

zameldowanego……………………………………………………………………………………….…
(kod/miasto/ulica/nr domu, mieszkania)

w Miejskim Przedszkolu Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki w Katowicach w roku szkolnym 2021/2022.

Dziecko będzie przebywać w przedszkolu w godzinach od ……………....… do ………..…….......
i korzystać z posiłków3: śniadania 

II śniadania 

obiadu 

Klauzula Informacyjna:
 Administratorem Państwa danych jest Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki w Katowicach, 40873, ul. Tysiąclecia 27, NIP: 634 22 89 389, REGON: 270554172
 Inspektor Ochrony Danych (IOD) - Agata Krystek-Jadwiżuk, adres email: a.krystek@cuw.katowice.pl,
tel. 32 357-08-56
 Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązku przedszkolnego lub w celu realizacji prawa
do pobytu dziecka w przedszkolu, podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe
(Dz.U. 2020 poz. 910 ze zm.). Są niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania
ograniczenia przetwarza lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania Państwa danych osobowych przez nasze
przedszkole do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1

termin złożenia deklaracji - w ciągu 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;
art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r, Prawo Oświatowe (Dz.U 2020, poz.910)
2
niepotrzebne skreślić
3
wybrany posiłek zaznaczyć znakiem “x”

1

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki

ul. Tysiąclecia 27, 40-873 Katowice, moich danych oraz mojego dziecka w celu przeprowadzenia
procesu rekrutacji.
□ Nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, o którym mowa powyżej
Przyjmuję do wiadomości informacje zawarte w klauzuli informacyjnej.
Oświadczam, że
w deklaracji,

niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych

…. marca 2021r. ………………….
(data, podpis matki/prawnego opiekuna)

……… marca 2021r. ……………...................
(data, podpis ojca/prawnego opiekuna)

Wypełnia dyrektor:
Data złożenia deklaracji ……………………

Nr MP21.
………………………………………………..

……………………………………………
(pieczęć i podpis dyrektora przedszkola)

2

