
                    Pieczęć przedszkola 
       

 
 

KARTA ZAPISU  DZIECKA  
DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 4 w WIELICZCE  

na pobyt w czasie dyżuru wakacyjnego w miesiącu lipcu 2019 r. 
 

I. Informacje ogólne o dziecku: 

1.Imię i nazwisko dziecka : 

.............................................................................................................................................. 

2. Data i miejsce urodzenia: 

…………………………………………………..……………………………………………………………………………….… 

3. PESEL: 

……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Adres 

zamieszkania:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Dziecko będzie uczęszczać do przedszkola w okresie: od............................……2019 r. do 

………………...............2019 r.                                             

6. Deklarowany dzienny czas pobytu dziecka w przedszkolu: od godz. ……………………… do godz.…………………......…… 

7. Dziecko korzystać będzie z …………………..… posiłków  (1,2,3 tj. śniadania / obiadu/podwieczorek *) 

8. Dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2018/2019 do: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa przedszkola) 

 

 

Potwierdzenie przedszkola : ……….………………………………………………….. 

(pieczęć przedszkola i podpis dyrektora) 

II. Informacje o rodzicach/prawnych opiekunach dziecka 

1. Imiona i nazwiska, nr. telefonu kontaktowego: 

 

1)  …………………………………..…………………………………………………nr. telefonu ……………………..………………………… 

 

2)  ……………………………………………………………….…………………   nr. telefonu ……………………..………………………… 

2. Adres zamieszkania:  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

         

 



 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 

27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – zwanym dalej Rozporządzenie RODO 

− informujemy, że: 
Administratorem Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych ujętych w niniejszej deklaracji jest 

Dyrektor Przedszkola  Samorządowego nr 4  z siedzibą w Wieliczce, os. Szymanowskiego 10. 
Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych Pana Tomasza Więckowskiego i ma 

Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu email iod@synergiaconsulting.pl                                                                   

nr tel. +48 693337954 . 
Podstawą prawną przetwarzania danych przez Administratora  jest art. 6. ust 1 pkt c RODO, w 

związku             z art. 150, 151, 152, 153 ustawy Prawo Oświatowe (ustawa z dnia 14 grudnia 2016r). 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59). 
Dane Pani/Pana oraz dziecka będą przetwarzane w celu dopełnienia przez rodziców/opiekunów 

prawnych obowiązku ustawowego (art 153 ust 2) polegającego na potwierdzeniu woli kontynuowaniu 

wychowania przedszkolnego dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola, danego oddziału 

przedszkolnego                   w publicznej szkole podstawowej lub danej publicznej innej formy 

wychowania przedszkolnego. 
Podane danych Pani/Pana oraz dziecka jest dobrowolne, przy czym ich nie podanie może to 

skutkować brakiem możliwości kontynuacji wychowania przedszkolnego w przedszkolu / oddziale 

przedszkolnym. 
Dane Pani/Pana oraz dziecka mogą zostać ujawnione na podstawie przepisu prawa podmiotom 

prywatnym                i publicznym a także podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu 

Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych 
Dane Pani/Pana oraz dziecka po zrealizowaniu celu dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane                      

w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących 

archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt). 
Posiada Pani/Pan prawo; dostępu do treści swoich danych, żądania sprostowania danych, które są 

nieprawidłowe, żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO (z zastrzeżeniem ust 3 lit b i/lub 

e, prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, ograniczenia przetwarzania na podstawie 

art. 18 RODO, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych Pani/Pana oraz dziecka narusza przepisy 

RODO.  
Dane Pani/Pana oraz dziecka mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie 

będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą 

profilowane. 
                                            

         Wieliczka, dnia…………………

  

 

…….……………………………... 
podpis matki/opiekunki prawnej 

 

…………………………………. 
podpis ojca/opiekuna prawnego 

 
 

 


