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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 
DO PRZEDSZKOLA SIÓSTR IMIENIA JEZUS  

 
 
 
 
 

Imię i nazwisko 

dziecka................................................................................................................ 

Pesel………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania (z kodem)………………………………………………………………………………………………. 

Adres zameldowania na pobyt stały …………………………………………………………………………………….. 

Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………………………………….   

Godziny pobytu dziecka w przedszkolu: od ..................... do ..................... 

Ilość posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek): ………………………… od dnia…………………….. 

 
I. DANE DOTYCZĄCE SYTUACJI RODZINEJ DZIECKA 
 

 MATKA OJCIEC 

Nazwisko, imię ........................................... ........................................... 

Telefon kontaktowy ........................................... ........................................... 

Miejsce pracy ........................................... ........................................... 

e-mail ........................................... ........................................... 
 

 
Ilość dzieci w rodzinie ………………………………., wiek rodzeństwa ………………………………………… 
 
Dziecko jest ochrzczone/ załączamy metrykę chrztu/, nie ochrzczone. 
                                         (Właściwe podkreślić) 

 
II. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU: (stałe choroby, wady rozwojowe, alergie) 

 
.....................................................................................................................................................
. 
 
.....................................................................................................................................................
. 
 
Czy dziecko chodziło już do przedszkola? …………………….. Jak długo? …………………………………. 
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Podpis czytelny matki:  ............................................... ojca:  ............................................. 
 
 
 
SUGESTIE RODZICÓW, OFEROWANA POMOC DLA PRZEDSZKOLA, PROPOZYCJE 
 ...........................................................................................................................................................  

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

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

 

Deklaracje, zobowiązania rodziców 

    Zobowiązuję się do: 

• Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę pełnoletnią, zgłoszoną w 

osobnym oświadczeniu, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo. 

• Zobowiązuje się do niezwłocznego informowania przedszkola na piśmie o zmianach danych osobowych, 

danych adresowych. 

Wyrażam wolę respektowania wychowania dziecka w duchu wartości chrześcijańskich oraz współdziałania z 

przedszkolem w tym wychowaniu.  

Oświadczam, że informacje przedstawione w niniejszej karcie zgłoszenia są zgodne ze stanem faktycznym. 

Oświadczam, że zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celach i sposobach 

przetwarzania danych osobowych, ewentualnych odbiorcach danych, okresie ich przechowywania, prawie do 

żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczeniu przetwarzania, 

wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszeniu danych a także o prawie wniesienia skargi do organu 

nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 

Warszawa, dnia  .................................                                    …………………………………………………        
                                                                                                 Czytelny  podpis rodziców / opiekunów  

 

Data przyjęcia dziecka do przedszkola*…………………………………………….. 

Data opuszczenia przedszkola* ……………………………………………………….. 

*wypełnia przedszkole 
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 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. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 

119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz ucznia jest Przedszkole Sióstr Imienia Jezus, ul. 

Smoleńskiego 31, 01-698 Warszawa. Dyrektor reprezentuje placówkę na mocy stosownego 

upoważnienia. 

2. Dane osobowe Pani/Pana oraz ucznia przetwarzane będą w celach związanych z postępowaniem 

rekrutacyjnym, prowadzenia dokumentacji przedszkolnej, zapewnienia dziecku podczas pobytu w 

przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania, stosowania w pracy opiekuńczo-wychowawczej 

odpowiednich metod mających na celu właściwy rozwój psychofizyczny dziecka oraz stosowania 

właściwej diety zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO jako realizacja 

obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz umów zawartych z rodzicami w związku z 

realizowaniem zadań placówki oświatowej.   

3. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie ADO, ale tylko w celu i zakresie 

niezbędnym dla realizacji ww. celów, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz ADO usług 

wspomagających, przy czym wszystkie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z 

ADO i wyłącznie zgodnie z poleceniami ADO. Dane osobowe mogą zostać ponadto udostępnione 

podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.  

4. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

-prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO); 

-prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO); 

-prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej (art. 17 RODO); 

-prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO); 

-prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO); 

-prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,                    

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

5. Dane osobowe Pani/Pana oraz ucznia nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

podlegały automatycznemu profilowaniu. 

6. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do 

zachowania danych dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych zgodnie z Ustawą z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wymagań opisanych z przepisach 

dziedzinowych.  

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji zadań placówki oświatowej.  

 


