
1 

 

 

………………………………………………………………………………………………….…………… 
  (Imię i nazwisko matki / prawnego opiekunki, adres zamieszkania)                                                                                                          

 

……………………………………………………………………………………………….……………… 
  (Imię i nazwisko ojca / prawnego opiekuna, adres zamieszkania)                                                                                                          

 

 

                                                                             ……………………………………………………… 
                                                                                                                                           (miejscowość i data) 

 

 

Dyrektor ………………………… 

 

…………………………………………… 

 

Wniosek** o zamiarze kontynuowania wychowania przedszkolnego 

w roku szkolnym 2022/2023  

 

 

Niniejszym informuję, iż ………………………………………………………………………………………  

                                                                                          (imię i nazwisko dziecka) 

 

będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w …………………………………………………………... 

(miejsce realizacji wychowania przedszkolnego) 

 

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

 

Oświadczam, że: 

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych przez Wójta Gminy Luzino, w celu zapewnienia kontynuowania 

wychowania przedszkolnego, w kolejnym roku szkolnym. 

2) zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną, dotyczącą ochrony danych osobowych. 
 

 

 

…………………………..……     …………………………..…… 
                 Podpis matki (prawnego opiekuna)                                                                                            Podpis ojca (prawnego opiekuna) 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

1. Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców/opiekunów prawnych jest Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Luzinie/Gminne Przedszkole Publiczne w Luzinie, Szkoła Podstawowa* nr ……  

w ………………………… z siedzibą pod adresem ……………………….……..………………..…….., 
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telefon kontaktowy: ………..………………….. e-mail: ……………………………….……………….. 

2. Administrator powołał na Inspektora  Ochrony  Danych  Osobowych Pana Adama Lubiewskiego,  

z którym  można skontaktować w sprawach dot. danych osobowych pod adresem e-mail: 

inspektor.abi@gmail.com . 

3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem prawa i jest konieczne do zapewnienia 

kontynuowania wychowania przedszkolnego, w kolejnym roku szkolnym.  

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c  oraz art. 9 ust 2 

lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 - 

RODO, tj. w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.). 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być inne podmioty, którym Administrator danych zobowiązany 

jest przekazywać dane osobowe na mocy przepisów prawa, a także podmioty, którym dane zostaną 

powierzone w celu zrealizowania w imieniu Administratora celów przetwarzania. 

6. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celu zapewnienia kontynuowania wychowania 

przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym oraz związana z tym dokumentacja są przechowywane nie 

dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w przedszkolu/ 

oddziale przedszkolnym, do którego zostało skierowane w roku szkolnym, w którym kontynuowane jest 

wychowanie przedszkolne.  

7. Ma Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania. 

8. W stosunku do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, ma 

Pan/Pani prawo złożenia żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przysługuje też  prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innego 

administratora. Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie 

miało wpływu na legalność przetwarzania danych dokonanego przed jej wycofaniem. 

9. Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeśli uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych 

narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

10. Podanie   przez   Pana/Panią   danych   osobowych   jest   obowiązkowe   na   podstawie   przepisów 

prawa,   a   konsekwencją   niepodania   danych   osobowych   będzie   brak   możliwości 

przeprowadzenia rekrutacji. 

11. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

 

 

 

 

 

 
*niepotrzebne skreślić 

 

** wniosek należy złożyć w terminie od 2 lutego do 11 lutego 2022r. 

mailto:inspektor.abi@gmail.com

