
DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

Składający: Deklarację składają rodzice / opiekunowie prawni dziecka zamieszkałego na terenie 
gminy Brwinów.

Termin składania: od 1 marca 2023 r. do 7 marca 2023 r.

Deklaruję kontynuację wychowania przedszkolnego mojego dziecka:

imię i nazwisko 
dziecka

nazwa przedszkola

Jednocześnie, oświadczam, że moja rodzina spełnia kryteria, na podstawie których dziecko zostało przyjęte do
przedszkola.

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

(miejscowość i data) (czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego dziecka)



DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI

Zgodnie z art. 13 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  (4.5.2016 L 
119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)    

informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana/wychowanka danych osobowych jest Ewa 
Przybylik - dyrektor Przedszkola Nr 3 w Brwinowie z siedzibą w 
Brwinowie przy ul. Słonecznej 6, 22 729 63 81 email: sloneczne-
przedszkole@idsl.pl 

2. Inspektorem Ochrony danych w Przedszkolu Nr 3 w Brwinowie jest 
Sylwia Bober-Jasnoch. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy 
jest pod adresem email: iod.oswiata@brwinow.pl

3. Dane osobowe Pana/Pani/ wychowanka będą przetwarzane na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu 
realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w 
Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 
1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu realizacji 
statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w 
placówce.

4. Pana/Pani/ wychowanka dane osobowe przechowywane będą do czasu 
zakończenia rekrutacji, a także przez okres niezbędny do wywiązania się 
przez ADO z ciążących na nim obowiązków prawnych.

5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania.

6.  Rodzicom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7. Podanie  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym  i  jest
obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.
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