Wodzisław Śląski, dnia ……………………………

Deklaracja korzystania z wychowania przedszkolnego w systemie reżimu sanitarnego
w sierpniu 2021 r.
Deklaruję wolę korzystania z wychowania przedszkolnego w terminach *:






…………02.08.2021 – 06.08.2021……
…………09.08.2021 – 14.08.2021 …..
…………16.08.2021 – 20.08.2021……
…………23.08.2021 – 27.08.2021……
…………30.08.2021 – 31.08.2021……

* Proszę o zaznaczenie X wybranego terminu

w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Wodzisławiu Śląskim przez dziecko:
................................................................................ ………………………………………............................. ................

Imiona i nazwisko dziecka, data urodzenia

PESEL DZIECKA

…………………………………………………………………………………………………………………………
adres zamieszkania
Deklarowane godziny pobytu dziecka w przedszkolu – od …………… do ………………..
Deklarowana liczba posiłków dziennie: śniadanie …….., obiad ….……, podwieczorek …..….
Przedszkole macierzyste:……………………………….
Adres e – mail ………………………………………..

POUCZENIE
Dochodzenie należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego następuje na podstawie przepisów o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2020 r. poz.1427).

.................................................

...............................................

podpis matki/ opiekuna prawnego

podpis ojca /opiekuna prawnego

numer telefonu matki (opiekuna prawnego)………………………………………………………….
numer telefonu ojca(opiekuna prawnego):...........................................................................................
numer telefonu do natychmiastowego kontaktu ......................................................................................

OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA
……………………………………………..
Z PRZEDSZKOLA:
/Nazwisko i imię, numer telefonu/
1. ......................................……….................................................................................................................................................................................…
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Administratorem zebranych danych jest Przedszkole Publiczne nr 1 w Wodzisławiu Śląskim,
ul. Pośpiecha 7. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Krzysztof Hawrylak.
Kontakt z inspektorem w sprawach związanych z ochroną danych osobowych )e-mail: iod@hawrylak.pl
, tel.5145197003 lub pisemnie na adres siedziby Administratora
Podstawą przetwarzania danych jest zgoda, która może zostać wycofana w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem. W sytuacji podwyższonej
temperatury podstawą jest ochrona żywotnych interesów osób przebywających w placówce, Dane
zostaną usunięte po zakończeniu roku szkolnego lub po wycofaniu zgody, jeżeli nie wystąpi inna
podstawa prawna przetwarzania. Mają Państwo prawo dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia,
usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie
będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że Administrator zostanie do tego prawnie zobowiązany.
Dane nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw i organizacji trzecich.
Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie uniemożliwi bezpieczne warunki funkcjonowania
przedszkola.

Wodzisław Śląski

……………………………… ……………………………………

( data i podpisy rodziców/ opiekunów prawnych)

………………………………………………………………
Data wpływu oraz podpis osoby przyjmującej dokument

