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Deklaracja wstępna zapisu dziecka do nowopowstającego przedszkola* 
 
 
Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………………….……  
Data urodzenia ……………………………………………………………………………..……  
Adres zamieszkania…………………………………………………………………….………  
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna…………………….………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….……….  
Adres zamieszkania………………………………..………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………  
Tel. …………………………………  
Godziny pobytu dziecka w placówce ………………………………………………….. 
Zgłaszam chęć korzystania przez dziecko z następujących posiłków 
……………………………………………………………………………………………………………. 
(śniadanie, obiad, podwieczorek). 
 
Oświadczam, iż deklaruję chęć zapisu dziecka do nowopowstającego przedszkola w Wejherowie przy 
ul. Staromłyńskiej 1c od dnia ……………………….. 2020 r. oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie 
wskazanych w niniejszej deklaracji danych osobowych na potrzeby realizacji zadań związanych z 
procesem określenia orientacyjnej liczby przyjętych dzieci w roku przedszkolnym 2020/2021 w 
nowopowstającym przedszkolu All About Kids w Wejherowie. 
 
Ponadto oświadczam, że: 
- wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe, 
- zostałam/em poinformowana/y, że przekazanie danych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie 
wyrażonej w niniejszej Deklaracji wstępnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
- zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej RODO stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej 
Deklaracji. 
 
Deklaracja wstępna nie zobowiązuje rodziców/opiekunów prawnych do jej realizacji i nie wymaga 
wniesieniaprzez nich żadnych opłat. 
 
Administrator skontaktuje się Panią/Panem w chwili rozpoczęcia procedury faktycznej rekrutacji 
dziecka przedkładając kartę zapisu dziecka do przedszkola.  
 
 

……………………………… 
 
 
 

* Deklaracja wstępna nie jest wiążącą deklaracją zapisania dziecka do przedszkola. 

http://www.allaboutkids.pl/


 
 

Załącznik nr 1 do Deklaracji wstępnej zapisu dziecka do przedszkola 
 
Na podstawie art. 13 oraz art. 14 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (zwanego RODO) 
informujemy, iż: 
 
1. Administratorem Pani/Pana oraz Państwa dziecka danych osobowych jest Jolanta Forytta, z 
którą mogą Państwo kontaktować się pod nr tel. + 48 887-685-555. 
2. Nie powołano Inspektora Ochrony Danych. W sprawach związanych z ochroną danych 
osobowych proszę kontaktować się bezpośrednio z Administratorem Danych Osobowych. 
3. Celem przetwarzania pozyskanych danych osobowych jest określenie orientacyjnej liczby 
przyjętych dzieci do nowopowstającego przedszkola niepublicznego w Wejherowie ul. 
Staromłyńska 1 c w roku przedszkolnym 2020/2021. 
4. Administrator danych nie zamierza przekazywać pozyskanych danych do państw trzecich ani 
do organizacji międzynarodowych.  
5. Pozyskane dane osobowe kandydatów będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w 
którym Administrator zakończy proces dokonywania oceny orientacyjnej liczby przyjętych dzieci 
do nowopowstającego przedszkola niepublicznego w Wejherowie ul. Staromłyńska 1 c w roku 
przedszkolnym 2020/2021.  
6. Informujemy, że zgoda osób, których dane dotyczą może zostać cofnięta w dowolnym 
momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: spod adresu, którego zgoda dotyczy lub 
osobiście w siedzibie Administratora (ul. Staromłyńska 1c Wejherowo). Wyjątkiem jest sytuacja, 
gdy Administrator danych jest uprawniony na podstawie odrębnych przepisów prawa do 
przetwarzania danych bez wymogu posiadania zgody osoby, której dane dotyczą.  
7. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do danych osobowych, mają prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych (jeżeli jest to możliwe).  
8. Osoby, których dane dotyczą mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, jeżeli uważają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 
9. Administrator danych nie planuje przetwarzać zebranych danych do innych celów niż te, dla 
których zostały zebrane. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przetwarzanie będzie wynikało z 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.  
10. Administrator nie planuje podejmować decyzji w sposób automatyczny wobec osób, których 
dane dotyczą. Dane nie podlegają też profilowaniu. 
11. Administrator nie planuje podejmować decyzji w sposób automatyczny wobec osób, których 
dane dotyczą. Dane nie podlegają też profilowaniu. 
 
 
 


