
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA SZYSZKOWA POLANA 

 w Szyszkowej         w Mirsku 
 

Proszę o zapisanie do Przedszkola mojego dziecka: 
 

Imię i nazwisko dziecka............................................................................................................................................ 

Data urodzenia:…………………………………………………………………Miejsce urodzenia: ……………………………………………… 

PESEL: …………………………………………………… 

Adres zamieszkania dziecka: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Gmina: ………………………………………………………………………………………. 

DANE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH): 

 
Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Statutu  Przedszkola, a w szczególności: 

 przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka 
 przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę zgłoszoną na pi-

śmie, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo 
 niezwłocznej aktualizacji danych zawartych w zgłoszeniu  

 
Wyrażam zgodę, by na zdjęciach dokumentujących pracę Przedszkola, publikowanych w mediach (np. na stro-
nie internetowej Przedszkola, w prasie) oraz innych materiałach promocyjnych Przedszkola było widoczne moje 
dziecko. 
Wyrażam zgodę na objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, a w szczególności na udział dziecka 
w zajęciach prowadzonych przez logopedę, psychologa, terapeutę pedagogicznego. 
Wyrażam zgodę na udział dziecka w spacerach pieszych w okolicy przedszkola w ramach realizacji zajęć eduka-
cyjnych. 
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z  art. 233 k.k. oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze 

stanem  faktycznym. Zobowiązuję się jednocześnie do poinformowania Przedszkola o zmianach w zakresie 

danych umieszczonych w karcie, w tym o zmianie miejsca zamieszkania w formie pisemnej. 

Przyjmuję do  wiadomości, iż  dyrektor Przedszkola lub nauczyciel może prosić o okazanie dokumentów w celu 

weryfikacji  danych  podanych  w  karcie  zgłoszenia. 

 

 

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

                                            data i podpis matki/ojca/opiekuna prawnego

Dane Matka (opiekun prawny) Ojciec (opiekun prawny) 

Imię   

Nazwisko   

Telefon kontaktowy nr 1   

Telefon kontaktowy nr 2   

Adres e-mail   



    

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Imię i nazwisko dziecka: …………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko opiekuna prawnego dziecka:………………………………….……………………………… 

Imię i nazwisko opiekuna prawnego dziecka:………………………………….……………………………… 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r. informuję, iż: 
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka zawartych w 
karcie zgłoszenia oraz dokumentacji organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest Fundacja Na Dobrą 
Sprawę z siedzibą w Szyszkowej nr 64, reprezentowane przez Przemysława Markiewicza, dyrektora; 

2) Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu objęcia dziecka wychowa-
niem przedszkolnym w Przedszkolu Szyszkowa Polana w Szyszkowej/Mirsku*, na podstawie art. 6 ust 1 pkt c, d, 
e, f RODO; 

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka będzie kadra Przedszkola 
Szyszkowa Polana w Szyszkowej/Mirsku*; 

4) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres przecho-
wywania dokumentacji przebiegu nauczania ww. dziecka w Przedszkolu. 

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych Pani/Pana dziecka oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprze-

ciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących lub Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym 

w Przedszkolu Szyszkowa Polana w Szyszkowej/Mirsku*. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego 
dziecka przez Przedszkole Szyszkowa Polana w Szyszkowej/Mirsku*. 

 

Data i czytelny podpis opiekuna prawnego dziecka ……………………………………………………… 

Data i czytelny podpis opiekuna prawnego dziecka ……………………………………………………… 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 


