
DEKLARACJA O REZYGNACJI Z KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA
PRZEDSZKOLNEGO 

Niniejszym potwierdzam rezygnację z kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku
szkolnym 2021/2022 przez dziecko, którego jestem rodzicem/prawnym opiekunem.

Jestem  świadomy  tego,  że  niniejsza  rezygnacja  oznacza  utratę  gwarantowanego  miejsca
dla dziecka w placówce.

A. Nazwa placówki

Nazwa placówki, w której dziecko realizowało edukację przedszkolną w roku szkolnym 2020/2021

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

B. Dane osobowe dziecka

Dane identyfikacyjne dziecka

Imię

Nazwisko

PESEL

Adres zamieszkania dziecka

Miejscowość i kod pocztowy

Ulica i numer domu/mieszkania

……………………………………………………. …………………………………………………….
  podpis matki/opiekuna prawnego 1   podpis ojca/opiekuna prawnego 2



INFORMACJE  DOTYCZĄCE  PRZETWARZANIA  DANYCH  OSOBOWYCH  -  REZYGNACJA  Z
KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Przyjmuję  do  wiadomości,  że zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2  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 osobowych, Dz. Urz.  UE L 119 z 04.05.2016),

zwanego dalej  RODO,  administratorem danych jest  placówka,  do dyrektora  której  kierowany jest  niniejszy

wniosek,  a  której  pełna  nazwa  i  adres  jest  wskazany  na  pierwszej  stronie  niniejszego  wniosku.  Mam

świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.

Podstawą prawną przetwarzania danych przez placówkę  jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO  dotyczący wypełniania

obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,  w związku z art. 149, 150, 153, 155 i 160 ustawy z dnia  

14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.). Zakres danych określony jest 

w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).

Podanie  danych  jest  niezbędne  w  celu  przeprowadzenia  weryfikacji  tożsamosci  dziecka,  które  uczęszcza

placówki. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres  nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta  

z wychowania przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole

podstawowej  lub  publicznej  innej  formie  wychowania  przedszkolnego, zgodnie  z  art.  160  ustawy  Prawo

oświatowe.

Dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego/organizacji  międzynarodowej  oraz  przy  ich

przetwarzaniu nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie.

Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.  Stawki 2,  

00-193 Warszawa, w przypadku gdy dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami RODO.

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych dla poszczególnych jednostek (wskazanych na liście preferencji)

prezentuje poniżej tabela. 

Należy  pamiętać,  iż  dane  te  służą  wyłącznie  do  kontaktu  w  sprawach  związanych  bezpośrednio

z przetwarzaniem  danych  osobowych.  Inspektor  ochrony  danych  nie  posiada  i  nie  udziela  informacji

dotyczących przebiegu procesu naboru,  w szczególności  informacji  o ofercie edukacyjnej,  statusie wniosku,

punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji.

Nazwa jednostki Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych
Przedszkole Kolorowe Pole w Dachowie

IOD 602 559 026

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

  podpis matki/opiekuna prawnego 1   podpis ojca/opiekuna prawnego 2

Miejscowość, ……………………………………….
                       data


