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

……………………………………                  (miejscowość, data) 
   (imię i nazwisko rodzica) 

…………………………………… 

…………………………………… 
 (adres zamieszkania rodzica) 

 

       Dyrektor  

Zespołu Placówek Oświatowych 

        w Janowie Podlaskim 

 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 

 

Stosownie do art. 153 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 

z późn. zm.) deklaruję, że moje dziecko …………..……………………..…………………………….. (imię i nazwisko dziecka), 

numer PESEL dziecka ……………………..…….…….., w roku szkolnym 2020/2021 będzie kontynuowało wychowanie 

przedszkolne w Przedszkolu Samorządowym w Janowie Podlaskim. 

 

1. Wstępnie deklaruję, że dziecko będzie korzystać z opieki w Przedszkolu                                            w 

godzinach od …..…… do ……..… i ………... posiłków dziennie. 

 

 2. Wyrażam zgodę – nie wyrażam zgody*  na uczęszczanie mojego dziecka na lekcje religii. 

    
   *  niepotrzebne skreślić    
 
  
 

 

…………………………………………… 
                (podpis rodzica) 

INFORMACJE DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (zwanego 

ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych tzw. „RODO”), pragniemy Państwa poinformować o zasadach na 

jakich odbywa się przetwarzanie danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach w tym zakresie 

w ramach realizacji zadań oświatowych.  

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim,  który 

reprezentuje Dyrektor Zespołu. Z administratorem można kontaktować się pisemnie na adres: ul. 1 Maja 5, 21-

505 Janów Podlaski, drogą e-mailową na adres: zpo@janowpodlaski.pl lub telefonicznie pod numerem 

telefonu: 83 341 21 41. 

2. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących 

Państwu uprawnień, można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panią Joanną 

Jagodzińską pisemnie na adres: ul. 1 Maja 5, 21-505 Janów Podlaski, drogą e-mailową na adres: 

iod@janowpodlaski.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 83 341 30 73. 

3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO 

w ramach wypełniania obowiązków prawnych, w szczególności na podstawie: 

 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.); 

 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.); 

 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900 z późn. 

zm.); 
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 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia 

przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). 

W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 

RODO, tj. wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (np. przetwarzanie 

wizerunku).  

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych, dydaktycznych, opiekuńczych 

i wychowawczych w Zespole Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w ww. celach, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane: 

1) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa;  

2) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zespołem Placówek 

Oświatowych w Janowie Podlaskim, przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Zespół 

Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim. 

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w ww. celach, przysługują Państwu uprawnienia: 

1) prawo dostępu do przetwarzanych danych; 

2) prawo do sprostowania danych; 

3) prawo do usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się 

z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; 

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych. 

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, a po tym czasie 

przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

8. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich. 

9. Dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, lub od innych osób/podmiotów 

w ramach obowiązujących przepisów. 

10. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie 

danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w 

dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych 

w Zespole Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

12. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, 

podanie danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny, przy czym niepodanie danych 

uniemożliwi realizację celu określonego w treści tej zgody. 

13. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych 

stanowi przepis prawa. W przypadku niepodania danych nie będziemy mogli spełnić obowiązku ustawowego. 

14. Dane osobowe nie są objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.  

 

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

 
Decyzją Komisji rekrutacyjnej powołanej przez Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie 

Podlaskim kandydat ………………………………………….……………………………… (imię i nazwisko kandydata) w 

wyniku postępowania rekrutacyjnego został / nie został (właściwe podkreślić) przyjęty do Przedszkola 

Samorządowego w Janowie Podlaskim na rok szkolny 2020/2021.                                                                                                           

                                                                                                                  Podpis Przewodniczącego Komisji 

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

 


