
 

KARTA ZGŁOSZENIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA  

Proszę o przyjęcie (imię i nazwisko dziecka)………………………………………………………………………….. 

 urodzonego …………………………w ………………………………….PESEL……………………………………………….  

od dnia…………………r. 

 Dziecko będzie przebywad w przedszkolu w godzinach: od…………do………… 

 Adres zameldowania dziecka: 

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

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

I. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW DZIECKA Imiona i nazwiska rodziców 

/opiekunów/ ……………………………………………………….. 

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

Adres zamieszkania rodziców /opiekunów/………………………………………………………. 

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

Telefon do natychmiastowego kontaktu……..……………………………………………………  

 II. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU LUB RODZINIE (stała choroba, wady rozwojowe, 

alergie, ewentualne potrzeby specjalne, inne ). 

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

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

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

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

Oświadczenie rodziców w przypadku upoważnienia innych osób do przyprowadzania i 

odbioru dziecka z przedszkola ( upoważnid można tylko osoby pełnoletnie ) 

 Ja ( imię i nazwisko rodzica ).................................……….........………......................... 

legitymujący się dowodem osobistym o numerze ................................. upoważniam do 

przyprowadzania i odbioru mojego dziecka z przedszkola następujące osoby : 

 L.p. Imię i nazwisko osoby upoważnionej Seria i nr dowodu osobistego  

1.   ........................................................................... 

 2.   .......................................................................... 

 3.  ........................................................................... 

 

 III. ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW- Zobowiązuję się do regularnego ponoszenia opłat kosztów 

pobytu dziecka w przedszkolu - zgodnie z aktualną ofertą, oraz kosztów żywienia w terminie 

do 10 każdego miesiąca. O rezygnacji z przedszkola poinformuję dyrekcję z miesięcznym 

wyprzedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca. 

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

              data               podpis ojca (opiekuna) / podpis matki (opiekunki)  

 



 

 IV. OŚWIADCZENIE- Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904, z późn. zm.) wyrażam 

zgodę na umieszczenie wizerunku mojego dziecka w mediach (prasa, internet, telewizja) w 

zakresie realizacji zadao związanych z promocją działalności przedszkola. Oświadczenie jest 

prawomocne z chwilą przyjęcia dziecka do przedszkola. 

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

              data               podpis ojca (opiekuna) / podpis matki (opiekunki)  

V. OŚWIADCZENIE- Oświadczam, iż dane w niniejszej karcie są zgodne ze stanem faktycznym 

i jestem świadom(a) odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy. 

Zobowiązuję się do informowania dyrektora przedszkola o każdorazowej zmianie 

powyższych danych. Oświadczam, że zapoznałam(em) się z informacją dotyczącą zbierania               

i przetwarzania danych osobowych moich i członków mojej rodziny oraz wyrażam zgodę na 

zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie dydaktyczno – 

wychowawczej działalności przedszkola. 

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

              data               podpis ojca (opiekuna) / podpis matki (opiekunki)  

VI. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (nazwisko, imię, seria i nr 

dowodu osobistego, nr telefonu) w trybie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, zwanego dalej RODO.  
 

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

              data               podpis ojca (opiekuna) / podpis matki (opiekunki)  

 

ViI. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych 

 W trybie art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Niepubliczne Przedszkole „Pod lasem” informuje: 

 1. Administratorem Pani (a) danych jest Niepubliczne Przedszkole „Pod lasem” w Radziszowie przy  

 ul. Podlesie188 , które przetwarza Pani (a) dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

2. Pani (a) dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu weryfikacji tożsamości /identyfikacji osoby 

odbierającej dziecko z przedszkola  

3. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w formie papierowej i elektronicznej , przez okres 

pobytu dziecka w przedszkolu a następnie trwale niszczone.  

4. Przysługuje Pani (u) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie 

zgody nie będzie miało wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości odbioru dziecka z przedszkola. 

 5. Cofnięcie zgody może mied następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 

Niepubliczne Przedszkole „Pod lasem”, udzieloną w dniu ……………………. w celu weryfikacji tożsamości 

/identyfikacji osoby odbierającej dziecko z przedszkola. Podpis osoby, której dane dotyczą.  

6. Przysługuje Pani (u) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani(a) osoby, 

 ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.  

7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieśd skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 

RODO.  


