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Załącznik nr 1: Do regulaminu rekrutacyjnego 

 

 
 

   

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
pod nazwą 

„W Naszej Bajce – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz zagwarantowanie równych 
szans w systemie edukacji dzieciom o specjalnych potrzebach żywieniowych”  

nr RPZP.08.01.00-32-K013/18 
realizowanego przez 

Przedszkole Niepubliczne Artystyczno – Językowe "Nasza Bajka" Małgorzata Błaszkiewicz 
al. Wojska Polskiego 211 71-334 Szczecin 

 
 
 

 

Ja, niżej podpisany/a rodzic/pełnoprawny opiekun dziecka .................................................................................................  
                                                                                                                                          (imię i nazwisko dziecka) 

 
 

zamieszkałego ............................................................................................................................................................... .................. 
(adres zamieszkania dziecka) 

 

 

PESEL LUB DATA URODZENIA DZIECKA ………………………………………………………………………. 
 

 
 

1. Deklaruję przystąpienie do udziału w projekcie pn.: „W Naszej Bajce – utworzenie nowych 
miejsc wychowania przedszkolnego oraz zagwarantowanie równych szans w systemie 
edukacji dzieciom o specjalnych potrzebach żywieniowych”  nr RPZP.08.01.00-32-K013/18 
realizowanego przez Przedszkole Niepubliczne Artystyczno – Językowe "Nasza Bajka" Małgorzata 
Błaszkiewicz z siedzibą w Szczecinie, 71-334 al. Wojska Polskiego 211, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

 

2. Oświadczam, że moje dziecko / dziecko którego jestem pełnoprawnym opiekunem spełnia kryteria 
kwalifikowalności uprawniające do udziału w Projekcie, tj.: 

 
-  jest osobą w wieku przedszkolnym (urodzoną w okresie od 01 stycznia 2014 do 1 marca 2018r.,  
- zamieszkuje, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w gminie Dobra, na terenie województwa 
zachodniopomorskiego. 

 
3. Jestem świadomy/a, iż w razie złożenia przeze mnie oświadczenia niezgodnego z prawdą, 

skutkującego, po stronie Przedszkola Niepublicznego Artystyczno – Językowego "Nasza Bajka" 
Małgorzata Błaszkiewicz  z siedzibą w Szczecinie al. Wojska Polskiego 211, obowiązkiem zwrotu 
środków otrzymanych na sfinansowanie udziału mojego dziecka / dziecka którego jestem 
pełnoprawnym opiekunem w projekcie: „W Naszej Bajce – Terapia i rozwój poprzez edukację 
artystyczną”,   przedszkole będzie miało prawo dochodzić ode mnie roszczeń na drodze 
cywilnoprawnej. 
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Dane kontaktowe rodzica/prawnego opiekuna: 
 
- telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………….. 
 
- adres email:: ……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Oświadczenie 
 
Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole Niepubliczne 
Artystyczno – Językowego "Nasza Bajka" Małgorzata Błaszkiewicz z siedzibą w Szczecinie, al. Wojska 
Polskiego 211, 71-334 Szczecin danych osobowych zawartych w niniejszej karcie zgłoszenia,  
w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do przedszkola. Przetwarzanie danych odbywać się będzie 
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926  
z późn. zm.) oraz RODO. 
 
 
 
 

 

 

…………………………………………… 

  

…………………………………………………… 

miejscowość i data  czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna 

 

 

 
 
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych  

Administrator danych Małgorzata Błaszkiewicz, prowadząca Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe "Nasza bajka",  

w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 211, NIP 8521873143 

Inspektor Ochrony Danych w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych można kontaktować się z administratorem danych: 

osobiście lub poprzez e-mail: przedszkole@naszabajka.pl  
Cele przetwarzania wykonanie umowy lub podjęcie działań niezbędnych dla zawarcia umowy, marketing produktów i  usług, 

Administratora prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora  

Podstawy prawne zawarta umowa, udzielona zgoda, uzasadniony interes administratora 

przetwarzania  

Odbiorcy danych Podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora 

Prawa związane -  prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, 

z przetwarzaniem danych - prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub  

  ograniczenia ich przetwarzania, 

 - inne prawa określone w poniższej informacji szczegółowej 

Informacje szczegółowe dotyczące przetwarzania danych  

1. Administrator danych. 

Administratorem danych osobowych jest: Małgorzata Błaszkiewicz, prowadząca Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe "Nasza bajka", 

w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 211, NIP 8521873143.  

2. Osoba wyznaczona do kontaktu w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych.  

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych można się kontaktować z Administratorem osobiście lub poprzez  

e-mail: przedszkole@naszabajka.pl 

3. Cel przetwarzania danych. 

Państwa  dane osobowe będą przetwarzane w celu:  

a)  przede wszystkim wykonania umowy lub podjęcia działań niezbędnych dla zawarcia i wykonania umowy, np. kontakt telefoniczny lub e-mail 

w celu przekazania informacji dotyczących dziecka, przekazanie informacji dotyczących płatności, zaproszeń na wydarzenia przedszkolne, itp.  

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

b) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w tym 

ustalenia, zabezpieczenia, obrony, dochodzenia  roszczeń, 

c) marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym nastąpi to wyłącznie w takim zakresie, w jakim zgodnie  

z prawem i dobrowolnie wyrazili Państwo  na to wyraźną zgodę.  

4. Zakres danych przetwarzanych przez Administratora. 

Administrator będzie przetwarzać podane przez Państwa: 

- dane osobowe, jak np.: imię, nazwisko, dane adresowe, PESEL,  nazwa i adres zakładu pracy, dokumentu tożsamości, numer telefonu, 

adres e-mail, imię i nazwisko dziecka, stan zdrowia dziecka, 

mailto:przedszkole@naszabajka.pl
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- informacje o zawartych umowach, numerze konta bankowego, historii płatności. 

5. Odbiorcy danych osobowych. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w podanych powyżej  celach, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane 

podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa: 

a) podmiotom świadczącym usługi outsourcingowe dla Administratora, w tym: usługi księgowe, usługi IT, usługi prawne, 

b) organom publicznym  na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów. 

6. Przekazywanie danych do państw trzecich. 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane  do państw trzecich. 

7. Okres przechowywania danych. 

Dane przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie w celach marketingowych będą przetwarzane nie dłużej niż 

jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zgoda została udzielona, nie dłużej jednak niż przez okres dziesięciu lat od momentu ostatniego 

kontaktu z Państwem. 

Pozostałe dane będą przechowywane przez dziesięć lat od ostatniego zdarzenia mogącego powodować wszelkie  ewentualne wzajemne   

roszczenia z jakiegokolwiek tytułu lub podstawy prawnej.  Dla niektórych roszczeń czas ten może ulec wydłużeniu, jeżeli z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa wynikać będzie dłuższy okres przedawnienia.  

Po upływie powyższych okresów czasu dane będą usuwane. 

8. Uprawnienia posiadacza danych. 

Zgodnie z przepisami RODO informujemy, że przysługuje Państwu prawo: 

a)  dostępu do Państwa danych (art. 15 RODO), 

b)  żądania sprostowania Państwa danych (art. 16 RODO), 

c)  żądania usunięcia Państwa danych (art. 17 RODO), 

d)  żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych (art. 18 RODO), 

e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem - w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na postawie udzielonej przez Państwa  zgody (art. 13 ust. 2 lit. c RODO),  

f) do przeniesienia Państwa danych (art. 20 RODO), 

g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych (art. 21 RODO). 

h) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.  

Wykonanie powyższych uprawnień można dokonać poprzez przesłanie Państwa oświadczenia na e-mail: przedszkole@naszabajka.pl 

9. Dobrowolność podania danych przy zawarciu umowy i konsekwencje ich niepodania.  

W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania usługi podanie danych jak np.: imię, nazwisko, 

dane adresowe, PESEL, numer telefonu do sytuacji nagłych (awaryjnych), imię i nazwisko dziecka, jest wymogiem ustawowym oraz umownym i 

dane te są niezbędne do prawidłowego zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie przez Państwa tych podstawowych danych osobowych 

spowoduje niemożność zawarcia  i realizacji umowy. Podanie takich danych osobowych, jak np. adres e-mail, czy dane dotyczące miejsca 

zatrudnienia, jest dobrowolne,  a ich niepodanie nie zawsze będzie skutkowało odmową zawarcia czy wykonania umowy. W takim jednak 

przypadku Administrator nie będzie mógł kontaktować się z Państwem za pomocą poczty elektronicznej.  

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 

Dane osobowe Państwa nie będę podlegać zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu.  

11. Środki ochrony danych osobowych. 
Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami bezpieczeństwa przewidzianymi przez obowiązujące przepisy prawa. 
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz 
kategorii danych, w tym w celu zabezpieczenia ich przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym, przetwarzaniem z naruszeniem pr zepisów 
prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 

mailto:dankom.biuro@gmail.com

