
KARTA ZAPISU DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY 

DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO LEŚNE SKRZATY  

W TRZCIŃSKU – ZDROJU – SIERPIEŃ 2022 
I. Informacje ogólne o dziecku: 

NAZWISKO 

 

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

IMIONA 

 

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

 

 

                         PESEL 

DATA I MIEJSCE URODZENIA 

 
 

           

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

 

 

OD…DO DATA 

(proszę wpisać) 

ILOŚC GODZIN RODZAJ POSIŁKÓW 

 Od: 
      

       

 Do: 
 

 

Śniadanie  Obiad Podwieczorek 

 

II. Informacje o rodzicach/prawnych opiekunach dziecka: 

IMIĘ  IMIĘ  

NAZWISKO  NAZWISKO  

Telefony kontaktowe : 

 

Telefony kontaktowe : 

 

e-mail : e-mail : 

 

III. Informacja o stanie zdrowia dziecka: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

IV. Osoby upoważnione do odbierania mojego dziecka z przedszkola zapewniające 

mu pełne bezpieczeństwo: 

 

1. ………………………………….    …………………………    ……………………….. 
               (nazwisko i imię)                                             (nr dowodu osobistego)                            (nr telefonu) 

 

2. ………………………………….    …………………………    ……………………….. 
               (nazwisko i imię)                                             (nr dowodu osobistego)                            (nr telefonu) 

 

3. ………………………………….    …………………………    ……………………….. 
               (nazwisko i imię)                                             (nr dowodu osobistego)                            (nr telefonu) 

 

4. ………………………………….    …………………………    ……………………….. 
               (nazwisko i imię)                                             (nr dowodu osobistego)                            (nr telefonu) 



Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od 

momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przeze mnie osobę. 

 

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

                                                                (podpis matki/prawnego opiekuna)           (podpis ojca/prawnego opiekuna) 
 
 

I. INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000 z póź. zm.). dane osobowe 
dotyczące dzieci i ich rodziców zbierane są w celu rekrutacji i prowadzenia niezbędnej dokumentacji określonej przepisami prawa 
oświatowego. Rodzicom przysługuje prawo wglądu do zbieranych danych oraz uzupełniania, uaktualniania czy sprostowania w razie 
stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Dane zebrane we Wniosku o przyjęcie kandydata do 
Przedszkola Miejskiego Leśne Skrzaty w Trzcińsku - Zdroju są zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami prawa. Dane podawane 

są dobrowolnie. Administratorem danych jest Przedszkole Miejskie w Trzcińsku - Zdroju. 

Klauzula informacyjna  
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz danych Państwa dzieci jest Przedszkole Miejskie Leśne Skrzaty                                 

w Trzcińsku - Zdroju przy ul. Kościuszki 7 
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych p. Katarzynę Rostowską , z którym Pani/Pan może się skontaktować w sprawach 

ochrony danych osobowych swoich oraz dziecka, pisemnie – adres naszej siedziby.  
3.  Informujemy, że dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka są przetwarzane przez nas w celach:  

a) określonych w ustawie Prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty, ustawie o systemie informacji oświatowej, 

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły                               
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji 
na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),  

b) w zakresie, w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. rozpowszechnianie wizerunku) na podstawie 
wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  

4. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonywania celów ustawowych                                    
i statutowych.  

5. Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa: do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 

zgody), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia 
przetwarzania, dostępu do treści swoich danych, sprostowania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego 
– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

6. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  
 

 
 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW  

 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją dotyczącą zbierania i  przetwarzania danych osobowych moich 

i członków mojej rodziny 

 

Trzcińsko – Zdrój, data…………………              

 

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

                                                                (podpis matki/prawnego opiekuna)           (podpis ojca/prawnego opiekuna) 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu rekrutacji i prowadzenia 

niezbędnej dokumentacji określonej przepisami prawa oświatowego. 
 

Trzcińsko – Zdrój, data…………………              

 

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

                                                                (podpis matki/prawnego opiekuna)           (podpis ojca/prawnego opiekuna) 

 

 

 


