
                                                                                           Kraków, dnia …………………     

 

 

Deklaracja o kontynuowaniu korzystania ze świetlicy   

w  Krakowie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 

 

 

Ja niżej podpisany: 1) …....................................................................…… tel………………….. 

           (nazwisko i imię matki /opiekuna prawnego) 

 

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………….. 

 

 

                                   2) …......................................................................... tel.............................. 

(nazwisko i imię ojca / opiekuna prawnego) 

 

Adres zamieszkania: ……………………………….……………………….…………………… 

 

Deklaruję, że  

  

..................................................................................................................  klasy ………………… 

(nazwisko i imię  ucznia ) 

 

ur……………………………. w ………………………………………………………………… 

  

 

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………….. 

 

nadal będzie  uczęszczał /ła/do świetlicy szkolnej  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 

w Krakowie w roku szkolnym 2021/2022  

 

 

Oświadczam, że podane w formularzu  dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

Data i podpis matki/opiekunki prawnej:                       Data i podpis ojca/opiekuna prawnego:  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informacja Administratora o przetwarzaniu danych.  

 1. Dane osobowe zawarte w niniejszej deklaracji będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych 

z zapewnieniem kontynuacji korzystania ze świetlicy na podstawie przepisów art. 153 ust. 2 ustawy  

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.  

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie 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), (dalej: RODO):  

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu zapewnienia kontynuacji 

korzystania ze świetlicy jest Szkoła Podstawowa, w którym/ której składana jest deklaracja.  

2. Dane Inspektora Ochrony Danych  – e-mail: inspektor5@mjo.krakow.pl 

3. Odbiorcą danych osobowych zawartych w deklaracji może być: uprawniony podmiot obsługi 

informatycznej dostarczający na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organy 

administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa.  

4. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w jednolitym rzeczowym wykazie akt 

określonym przez dyrektora przedszkola/ szkoły w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem 

Archiwów Państwowych klasyfikującym i kwalifikującym dokumentację przedszkolną/ szkolną 

zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

 5. Rodzicom/ prawnym opiekunom dziecka przysługuje prawo dostępu do danych osobowych 

dziecka, żądania ich sprostowania oraz żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach 

określonych w art. 18 RODO.  

 6. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby zapewnienia kontynuacji korzystania  ze świetlicy                                   

nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące kontynuowania korzystania z 

wychowania przedszkolnego nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili 

kandydatów.  

7. Rodzicom/ opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych na potrzeby 

zapewnienia kontynuacji korzystania ze świetlicy narusza obowiązujące przepisy prawa, 

przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce 

organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres siedziby: ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa.   

 Zapoznałam/ zapoznałem się z treścią powyższej informacji  

                        

  Data i podpis matki/opiekunki prawnej:              Data i podpis ojca/opiekuna prawnego:                                      

   

.................................................................                 ............................................................... 

 


