
 Deklaracja na pobyt wakacyjny dziecka w Gminnym Przedszkolu  
im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie 

Termin składania:        do dnia 20 maja 2022r. do godziny 15:00 
Miejsce składania:      wypełnioną deklarację należy złożyć w sekretariacie Gminnego                
                                        Przedszkola im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie 

Data przyjęcia wniosku przez placówkę: Znak sprawy: GPwI.4311.          .2022 
 
 

DANE DZIECKA 
Dane osobowe dziecka 
 Nazwisko:   Imię: 

Grupa: 

 

DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
Dane osobowe ojca / opiekuna prawnego I 
 Nazwisko: Imię: 

Dane kontaktowe ojca / opiekuna prawnego I 
 Telefon: Adres e-mail: 

Dane osobowe matki / opiekuna prawnego II 
 Nazwisko: Imię: 

Dane kontaktowe matki / opiekuna prawnego II 
 Telefon: Adres e-mail: 

Numer konta rodzica do zwrotu nadpłaty za pobyt w okresie dyżuru wakacyjnego  
(wypełnić w przypadku dziecka kończącego edukację przedszkolną) 
 Imię i nazwisko właściciela konta: Numer konta: 

 

PLANOWANY CZAS POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU 
LIPIEC 2022r.                         (prosimy zaznaczyć „X” białe pola oznaczające dni, w których dziecko będzie obecne w przedszkolu) 

 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela 

- - - - 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

SIERPIEŃ 2022r.                         (prosimy zaznaczyć „X” białe pola oznaczające dni, w których dziecko będzie obecne w przedszkolu) 

 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 - - - - 

 W godzinach od-do 

 

Planowane posiłki (niepotrzebne skreślić) 

Śniadanie, obiad, podwieczorek 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE BRAKU MOŻLIWOŚCI ZAPEWNIENIA DZIECKU OPIEKI W OKRESIE 
WAKACYJNYM 
Oświadczam, że OBOJE rodziców/opiekunów prawnych lub rodzic/opiekun prawny, który samotnie wychowuje dziecko,  
nie są w stanie zapewnić opieki ww. dziecku, gdyż pracują i nie korzystają w tym okresie z urlopu. 
 Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego I: Czytelny podpis matki/opiekuna prawnego II: 

 
 

 



ZOBOWIĄZANIE DO OPŁATY ZA POBYT WAKACYJNY     (kwoty wypełnia przedszkole) 
Zobowiązuję się do wpłaty na konto przedszkola kwoty za pobyt i wyżywienie mojego dziecka w okresie wakacyjnym  
w wysokości: 
 Pobyt: Wyżywienie: Razem: 

Razem słownie: 

 
Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia  
a) Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 k. k. oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
b) Zapoznałem/łam się z Regulaminem dyżuru wakacyjnego w Gminnym Przedszkolu im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie i zobowiązuję 
się do jego przestrzegania. 
 
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych dzieci oraz ich rodziców/opiekunów prawnych jest Gminne Przedszkole im. Aleksandra Fedorowicza 
w Izabelinie, ul. T. Kościuszki 17, 05 – 080 Izabelin, tel. 22 7226031, tel. kom. 500 227 208. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@perfectinfo.pl. 
3. Dane osobowe dzieci oraz ich rodziców/opiekunów prawnych będą przetwarzane w następujących celach: 

- świadczenia przez przedszkole opieki w sezonie wakacyjnym, na postawie niniejszej deklaracji art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 
- realizacji zadań statutowych przedszkola, jak również zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i organizacyjnych wynikających 
z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, w związku z przepisami Ustawy z dnia 7 września 
1991r. o systemie oświaty oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe; 
- przekazania danych innym podmiotom upoważnionym z mocy prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 
- dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na postawie art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO. 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: 
- Centrum Usług Wspólnych w Izabelinie, realizujące dla Administratora usługi rachunkowe i księgowe, na podstawie umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych; 
- podmiotu świadczące u Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów; 
- podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. organ prowadzący 
przedszkole. 

5. Dane osobowe przechowywane będą  przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany 
w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 

6. Na zasadach opisanych w RODO osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje: prawo dostępu do treści swoich danych, 
prawo żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania  oraz usunięcia, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na 
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym oraz wynikającym z przepisów prawa, a w przypadku ich niepodania przedszkole nie 
będzie mogło zawrzeć umowy oraz realizować swoich zadań. 

8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz nie będą także przekazywane do 
państwa trzeciego ani do organizacji pozarządowej. 

   

 

Podpis ojca/opiekuna prawnego I  

Podpis matki/ opiekuna prawnego II 
 

 
 

WYPEŁNIA PRZEDSZKOLE 
 

DECYZJA DYREKTORA PRZEDSZKOLA 
Decyzją nr ……………… Dyrektora Gminnego Przedszkola im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie z dnia 
………………………. dziecko zostało ………………………………………………. do przedszkola na dyżur wakacyjny w roku 
szkolnym 2021/2022. 
  

 
 
 

Pieczęć przedszkola 

 
 
 
 

Pieczęć i podpis dyrektora przedszkola 
 

mailto:iod@perfectinfo.pl

