
OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………..
zamieszkały/a    w   ……………………….   przy  ulicy  …………………..……………….
legitymującym     się     dowodem     osobistym     nr………………………………………………….. 
wydanym przez ………………........................………...................................................................... 
zobowiązuję  się  do  uiszczania  opłat  za  wyżywienie   mojego  dziecka  ……………………..
……………………………………………………………………………………..

imię i nazwisko dziecka
w Przedszkolu Publicznym im. Jana Brzechwy w Grębocicach.

Oświadczam, że w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Przedszkola będę ponosił/a koszty
związane z opłatą za wyżywienie dziecka, która wynosi 5,50 zł za każdy dzień pobytu w Przedszkolu,
3 posiłki dziennie (śniadanie, I danie obiadowe, podwieczorek i drugie danie) podczas pobytu dziecka
w przedszkolu.

Zobowiązuję  się  do  bezzwłocznego  uiszczenia  opłat.  Opłaty  za  wyżywienie   winny  być
dokonane do 15 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.  Opłatę można uiścić  przelewem  na
podane  niżej  konto:  Przedszkole  Publiczne  im.  Jana  Brzechwy  
w Grębocicach :  98-8669-0001-0170-0057-2000-0003 z dopiskiem – opłata za przedszkole,  miesiąc,
którego opłata  dotyczy,  imię   i  nazwisko dziecka. Płatności  przelewem proszę dokonywać
tylko zgodnie z kwotą wysłaną przez intendenta. Niedozwolone jest wpłacanie mniejszej
lub większej kwoty.

Oświadczam,  że  zostałem poinformowany że,  jeżeli  opłata  zostanie  dokonana  po  upływie
terminu  określonego  przez  Dyrektora  Przedszkola,  to  Przedszkole  naliczy   ustawowe  odsetki  za
opóźnienie w zapłacie.
Oświadczenie obowiązuje od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r.

…………………………………       ………………….……………………

                               Data                                                                                           Podpisy rodziców/ prawnych opiekunów

      

W związku z art.  13 ust.  1 i 2 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 (RODO), informujemy, że:

1.  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Przedszkole  Publiczne  im.  Jana  Brzechwy  w
Grębocicach.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: tel. 768358801, e-mail iodo@nsi.net.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO ( zgoda)
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu możliwości odbierania dziecka z przedszkola.
5. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane odbiorcą zewnętrznym. 
6.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu ważności  upoważnienia do odbierania dziecka  

z przedszkola.
7.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są

nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
g) w przypadku zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

8.  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana
danych  osobowych,  przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  -  Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86.

9.   W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane



     dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
10.   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


