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Data wpływu deklaracji…………………………… 

 

DEKLARACJA KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. FRANCISZKA ŚWIEBOCKIEGO W BARCICACH 

 

W ROKU SZKOLNYM  2019/2020 
 
 
1. DANE O DZIECKU I RODZINIE 
 

Imię (imiona) 
i nazwisko dziecka  

 

Data i miejsce urodzenia dziecka  

Nr PESEL dziecka,  
(w przypadku braku PESEL;  seria i nr 
paszportu, innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość)  

           

inny dokument: 

Adres miejsca zamieszkania 
dziecka 
  

 

Miejscowość:  …………………………..…..…                 Gmina:  ……………..…….…………. 
 

Ulica. ……………………………………………………………………………… nr ………….../…..……… 
 

Przysiółek…………………………………………………………. 

Odległość z domu do szkoły (km) 
 

Imiona i nazwiska rodziców  
dziecka   

matki ojca 

  

Adres miejsca zameldowania 
rodziców dziecka (nie podawać jeśli 

taki sam jak zamieszkania dziecka)  

 

 
 
 
 

 

Adres poczty elektronicznej 
rodziców dziecka  

  

Nr telefonu rodziców  dziecka  
  

 

2. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 
 

Inne istotne informacje sygnalizowane przez rodziców o stanie zdrowia, diecie i rozwoju dziecka ważne dla 
zapewnienia odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych, które rodzic chciałby                  
w tym miejscu podać. 

                      TAK    □                                                                    NIE     □ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

                                   Czytelny podpis rodzica (matki/opiekunki prawnej)      ………………………………….……………………………… 
 

                                   Czytelny podpis rodzica (ojca/opiekuna prawnego)      ………………………………….……………………………… 

Data ……………………………….             
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3. WYMAGANE DO DEKLARACJI OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW DZIECKA              
(jako obowiązkowe do wypełnienia i podpisu). 

1) Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego mojego dziecka w oddziale Przedszkolnym 
przy Szkole Podstawowej im. Franciszka Świebockiego w Barcicach w roku szkolnym 2019/2020. 
 

2) Oświadczam, że:  
a. wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe. Jestem świadoma/y odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. 
b. zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych  

w deklaracji, 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKU, INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

1. Administratorem danych osobowych kandydatów i ich rodziców lub opiekunów jest Szkoła Podstawowa im. Franciszka 

Świebockiego w Barcicach 

Z wyznaczonym inspektorem ochrony danych mogą skontaktować się Państwo w razie wszelkich pytań dotyczących 

ochrony danych pod adresem e-mail iod@starysacz.um.gov.pl .  Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub 

opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z art. 139 w zw. z art. 149 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) oraz w zw. z uchwałą  nr XXXII/466/2017 Rady Miejskiej 

w Starym Sączu w sprawie: określenia kryteriów dla postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Stary Sącz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, 

które określają treść wniosku o przyjęcie do szkoły i jego załączników, kryteria rekrutacyjne i sposób ich określenia 

przez organ prowadzący i zasady przechowywania dokumentacji postępowania rekrutacyjnego. W pozostałym zakresie 

dodatkowe nieobowiązkowe dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a 

RODO – dobrowolna zgoda.   

2. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: ZOFAS w Starym Sączu, uprawniony podmiot 

obsługi informatycznej czy prawnej na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych oraz organy administracji 

publicznej uprawnione na podstawie przepisów prawa.   

3. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z którego wynika, że dane 

osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania są 

przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania w publicznej szkole podstawowej 

a dane osobowe kandydatów są przechowywane w publicznej szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie 

dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone 

prawomocnym wyrokiem.   

7. Rodzicom/Opiekunom prawnym przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka (kandydata), żądania ich 

sprostowania, poprawiania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału 

w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych 

w art. 18 RODO; w ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub 

f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. W przypadku danych 

przetwarzanych w oparciu o zgodę przysługuje prawo jej wycofania w dowolnym momencie.   

8. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;   

9. Osobom których dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;   

10. Podanie danych zawartych w formularzach rekrutacyjnych i dołączonych dokumentach jest dobrowolne jednak jest 

warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkoły lub umożliwiającym korzystanie z pierwszeństwa w 

przyjęciu na podstawie poszczególnych kryteriów naboru, co wynika w szczególności z przepisów wskazanych w pkt 3, 

co oznacza, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do 

szkoły, natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających spełnianie 

poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów. Podanie 

informacji dodatkowych o uczniu przewidzianych w art. 155 ustawy Prawo Oświatowe jest dobrowolne i nie wpływa na 

rekrutację.   

Zapoznałam/ zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń.  

  

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

                           Podpis rodzica lub opiekuna prawnego            

 

Data ……………………… 

 

https://poczta.wp.pl/k/

