
 

 

   (miejscowość, data) 

POTWIERDZENIE WOLI 

zapisu dziecka do Przedszkola 

 

Potwierdzam wolę zapisu dziecka  

 
                                                                                    (imię i nazwisko dziecka)                      

 

 

do Przedszkola 
 

      (nazwa przedszkola) 

 

do którego zostało zakwalifikowane do przyjęcia na rok szkolny 2021/2022. 
 

 

 

         (podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

  

 

 

 

 

 
(pieczęć przedszkola, data i podpis dyrektora przedszkola) 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole, do którego złożony został przez Panią/Pana wniosek rekrutacyjny dotyczący dziecka (wniosek o przyjęcie dziecka do 
Przedszkola). W Przedszkolu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w zakresie ochrony danych osobowych za pośrednictwem 
adresu e-mail: iodjo@um.tarnobrzeg.pl lub pisemnie na adres siedziby Przedszkola . Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą  w celu 
potwierdzenia woli w zakresie zapisu dziecka do Przedszkola. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka  
na gruncie 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 (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych), zwanego RODO, jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Przedszkolu) w związku z art. 158 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Zarządzeniem Nr 28/2021 
Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy 
składania dokumentów do przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022 prowadzonych przez Gminę Tarnobrzeg, a także ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  
i archiwach. W przypadku danych osobowych dzieci jest to przede wszystkim realizacja przez Przedszkole wynikających z przepisów prawa zadań oświatowych oraz wypełnianie obowiązku 
dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji. W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty uprawione na podstawie przepisów 
prawa, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (w szczególności Prezydent Miasta Tarnobrzega, Ministerstwo Edukacji i Nauki); oraz inne podmioty, 
które przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Przedszkole na podstawie zawartych z Przedszkolem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. podmioty 
realizujące obsługę projektów informatycznych, usługi serwisowe). Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
wyżej wymienionego celu przetwarzania, a po tym czasie, w celu ich archiwizacji, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (w szczególności 
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną Przedszkola, po upływie którego zostaną usunięte w sposób określony w 
ww. przepisach prawa oraz w sposób określony w instrukcji kancelaryjnej w Przedszkolu. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana 
dziecka przysługują osobom, których dane osobowe dotyczą (w imieniu dzieci – ich rodzicom/opiekunom prawnym), z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące prawa: prawo 
dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych na zasadach określonych w art. 15 RODO; prawo do żądania sprostowania danych osobowych w przypadkach, o 
których mowa w art. 16 RODO; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach, których mowa  
w art. 18 RODO. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka przez Przedszkole, 
osobie - której dane dotyczą (w imieniu dzieci – ich rodzicom/opiekunom prawnym), przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 
osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych Przedszkolu jest wymogiem ustawowym na podstawie 
art. 158 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – brak podania danych osobowych we wniosku skutkować będzie brakiem potwierdzenia zapisu dziecka do Przedszkola. 
Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie podlegają profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 
1 i 4 RODO. 
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