
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej 

 

Rudna Wielka, dnia …………………….. 
 

 
DEKLARACJA 

 
pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym w okresie zimowej przerwy świątecznej 

 
Proszę o uzupełnienie ze względu na konieczność organizacji opieki i wyżywienia  

w okresie zimowej przerwy świątecznej  

oraz naliczenia opłaty za wyżywienie w m-cu grudniu 2022 r. 

 

Imię i nazwisko dziecka …………………………………….. 

 

Grupa ………………………………………………………… 

 

Telefony kontaktowe do Rodziców/ Opiekunów prawnych dziecka: 

1. Imię i nazwisko ………………………………………., tel. …………................ 

2. Imię i nazwisko ………………………………………., tel. …………………….. 

 

Dzień pobytu w przedszkolu Godziny pobytu dziecka w przedszkolu 

23 XII 2022 r. (piątek)    od godz. …………… do godz. ………………..  

27 XII 2022 r. (wtorek) od godz. …………… do godz. ……………….. 

28 XII 2022 r. (środa) od godz. …………… do godz. ……………….. 

29 XII 2022 r. (czwartek) od godz. …………… do godz. ……………….. 

30 XII 2022 r. (piątek)   od godz. …………… do godz. ……………….. 

 

Deklarację proszę złożyć u wychowawcy oddziału przedszkolnego do 12 grudnia 2022 r. 

(poniedziałek) lub przesłać uzupełniony i zeskanowany dokument na adres: 

sp.rudna.wielka@swilcza.com.pl. 

Należność za wyżywienie na podstawie informacji od sekretarza szkoły płatna do 16 grudnia 

2022 r. Opłata za opiekę zostanie naliczona w styczniu 2023 r. 

UWAGA: w przypadku niezłożenia deklaracji w podanym terminie, opłata za wyżywienie za 

okres 23 – 30 grudnia 2022 r. zostanie naliczona automatycznie. 

 

 

  ……………………….……….………………….…………… 

                                                                            Data i podpis 



Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

  

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych, danych mojego dziecka oraz 

wszystkich informacji zawartych w 

 

 

DEKLARACJA pobytu dziecka w przedszkolu w okresie zimowej przerwy świątecznej 

 

przez Szkołę Podstawową im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej, Rudna Wielka 60, 36-054 Mrowla  

na potrzeby organizacji wyżywienia i opieki w przedszkolu w okresie 23 – 30.12.2022 r., w których 

uczestniczy moja córka/ mój syn   

  ……………………….……….………………….…………… 

  Data, miejsce i podpis osób wyrażających zgodę  

W związku z realizacją wymogów 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),w dalszej części zwane RODO, zgodnie z art. 

13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14, informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach 

z tym związanych: 

 

I. Administrator danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej, Rudna Wielka 60, 36-054 

Mrowla. 

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iodo@sprudnawielka.pl lub pisemnie na adres 

administratora danych. 

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:  

Dane przetwarzane są w szczególności w celu: 

a. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, innych zadań statutowych oraz zadań organizacyjnych 

wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2018 poz. 996 z późn. zm.), a także wypełnienia 

obowiązków prawnych ciążących na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia RODO; 

IV. Odbiorcy danych osobowych:  

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej. 

V. Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów dla jakiego zostały zebrane, a  po tym 

czasie zostaną usunięte. 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą: 

1. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe 

lub niekompletne, 

b) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),  

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

VII. Inne informacje: 

Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane.  


