
 

 

 

OŚWIADCZENIE WOLI RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
 KANDYDATA ZAKWALIFIKOWANEGO W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM  

DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA RAZ DWA TRZY W KOMORNIKACH 

 

Wyrażam wolę, aby moje dziecko: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….…. 
(imię i nazwisko dziecka)  

 
nr PESEL dziecka …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczało do Publicznego Przedszkola Raz Dwa Trzy w Komornikach. 

Deklaruję pobyt dziecka w przedszkolu od poniedziałku do piątku, w godz. od ……….…… do ……….…… 

 

 

Oświadczam, że moje dziecko nie ma żadnych przeciwskazań do uczęszczania do przedszkola  
i uczestniczenia we wszystkich zajęciach i czynnościach podejmowanych przez przedszkole zgodnie  
z ramowym planem dnia. 

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym. 
„Jestem świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 

…………………………………………………………..                        ………………………………………………………….. 
         data podpis matki/ opiekuna prawnego           data i podpis ojca/ opiekuna prawnego 

 
 
 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27.04.2016 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 (dalej: RODO) informuję, że:  
Administrator danych: Administratorem danych osobowych Państwa dziecka jest Publiczne Przedszkole Raz Dwa Trzy w Komornikach, ul. Młyńskiej 12A,  
62-052 Komorniki.  
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka odbywać się będzie na 
podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu przeprowadzenia 
procedury rekrutacji do przedszkola.  
Okres przechowywania danych osobowych: Dane osobowe Państwa dziecka będą przechowywane nie dłużej, niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta 
z wychowania przedszkolnego w przedszkolu.  
Prawo dostępu do danych osobowych: Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych Państwa dziecka, prawo do ich sprostowania, usunięcia 
oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto, także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Państwa dziecka. Podanie danych 
osobowych jest dobrowolne i niezbędne w celach przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.  
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka dotyczących danych osobowych narusza przepisy RODO.  
Odbiorcy danych: Dane osobowe Państwa dziecka będą przekazywane do poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego oraz do Referatu Oświaty 
Gminy Komorniki w celu prawidłowego przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.  
Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: Dane osobowe Państwa dziecka nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego/organizacji międzynarodowej.  
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: Dane osobowe Państwa dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 


