DEKLARACJA KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W Kętrzynie
w roku szkolnym 2019/2020
1. DANE O DZIECKU I RODZINIE
Imię (imiona)
i nazwisko dziecka
Data 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 ………….../…..………

matki

Imiona i nazwiska rodziców
dziecka

ojca

Adres miejsca zamieszkania
rodziców dziecka (miejscowość,
ulica, gmina)

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

□

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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3. WYMAGANE DO DEKLARACJI OŚWIADCZENIA RODZICÓW DZIECKA

□

Oświadczam, że wszystkie dane przedstawione w deklaracji są prawdziwe. Jestem świadoma
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

Data …………………………2019r

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

□

Oświadczam, że wszystkie dane przedstawione w deklaracji są prawdziwe. Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

Data …………………………2019r.

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

Klauzula informacyjna RODO
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 Państwa dziecka jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Zientary - Malewskiej, z siedzibą przy ul.
Bydgoskiej 1, Kętrzyn (11-400),
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych -iodsp3@miastoketrzyn.pl
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 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) posiada Pan/ Pani prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania
uprzednio udzielonej zgody
6) ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Urząd Ochrony Danych)
7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.
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