
Przedszkole „Słoneczko” w Janikowie 
 

DEKLARACJA DLA RODZICÓW 

 

…………………………………………………………………… / ……………………………… 
Imię i nazwisko dziecka Grupa 

Czy deklarują Państwo chęć skorzystania z opieki przedszkolnej w trakcie trwania epidemii COVID-19 od 
dnia 25 maja 2020r. 

Proszę zaznaczyć/podkreślić właściwe 

TAK NIE 
 

Proszę wskazać godziny pobytu dziecka w przedszkolu: od ………………. do …………………… 

Ze względu na ograniczenia dotyczące dopuszczalnej liczby dzieci w grupie – do 12 dzieci, przy założeniu 
minimalnej powierzchni przypadającej na jedno dziecko minimum 4 m2, przy ustalaniu kolejności przyjęć 
do przedszkola w czasie epidemii, stosuje się następujące kryteria: 

Kryteria pierwszeństwa  TAK NIE 
Oboje rodzice pracują – wykonują pracę na terenie jednostki 
organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy 
z opieką w domu* 

  

Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę:    

a) w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

  

b) w służbach mundurowych realizując zadania związane z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

  

c) handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących 
zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19 

  

*kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko 

W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba dostępnych miejsc, stosuje się dodatkowe 
kryteria: 

Dodatkowe kryteria  TAK NIE 

Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci w wieku 
szkolnym)  

  

Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo   
 

Dziecko wychowywane przez niepełnosprawnego 
rodzica/rodziców 

  

 

1. ………………………………………. 
 

2. ………………………………………. 
             Podpisy obojga rodziców/ opiekunów prawnych 
 
 



Przedszkole „Słoneczko” w Janikowie 
 

 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Przedszkole „Słoneczko” w Janikowie 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Pani/Pan 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 
pośrednictwem adresu email: malgorzata.sapalska@cbi24.pl lub pisemnie na adres 
Administratora.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu monitoringu potencjalnych zagrożeń 
związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 – COVID-19  
i podejmowania działań prewencyjnych oraz wspierających jak również w celu realizacji 
praw oraz obowiązków wynikających z art. 9 ust. 2 lit. i RODO w związku z art. 68 ust. 1 
pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1148 ze zm.) w związku z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. 
celu. Formularze zawierające dane osobowe zostaną komisyjnie zniszczone po 
zakończeniu stanu epidemii lub po wydaniu wytycznych Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego. 

5. Informuję, że nie podlega Pani/Pan zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

6. Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar 
Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu 
następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych 
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.  

9. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym lub organom 
uprawnionym na podstawie przepisów prawa, tj. Główny Inspektorat Sanitarny. 

 


