
……………….……………………………… 

                                                                                                                          (data złożenia wniosku - wypełnia przedszkole) 

 
 

KARTA  ZGŁOSZENIA  DZIECKA NA  DYŻUR WAKACYJNY - SIERPIEŃ 2022  r . 

do Przedszkola Samorządowego nr 31 w Kielcach 
 

 
INFORMACJE PODSTAWOWE: 
 

1. Imię i nazwisko dziecka ……………………………………..…………………………….…………………………………………..…..            
2. Data i miejsce urodzenia …………………………..……………………………………….……………………………………………..                         
3. Miejsce zamieszkania……………………...…………………………………………………..…………………………………………… 
4. Dziecko będzie uczęszczało do przedszkola w godzinach…………………………………………….……………………  
5. Dziecko będzie korzystać z następujących posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek):                                                  
 
        Ś,   O,  P     –    *podkreśl właściwe 
 
INFORMACJE DODATKOWE: 
 
  6.  Czy  u  dziecka stwierdzono alergie, jakie? …………………………………………………………………………….. 
 
7.   Czy dziecko wymaga specjalnej diety, jakiej?............................................................................. 
 
8.   Inne, ważne zdaniem rodzica, uwagi o dziecku ………………………………….………………………….………. 

 
DANE OSOBOWE RODZICÓW: 

 

 

 MATKA OJCIEC 

Imię i Nazwisko   

Telefon kontaktowy  
 

 

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA 
Biorąc pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka,  upoważniam następujące osoby  

do odbioru dziecka z przedszkola: 

 

 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………     (Imię i nazwisko, numer dokumentu tożsamości) 

 

 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………  (Imię i nazwisko, numer dokumentu tożsamości) 

 

 



……………………………………………………………………………………………….………………………………………   (Imię i nazwisko, numer dokumentu tożsamości) 

 
 

 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………   (Imię i nazwisko, numer dokumentu tożsamości) 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Uprzejmie informujemy, iż: 

a) Administratorem danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci/podopiecznych jest Przedszkole, do 
którego uczęszcza Państwa dziecko/podopieczny obecnie. W przypadku pytań o swoje dane osobowe 
mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail udostępniony na 
stronie internetowej Przedszkola i/lub tablicy ogłoszeń Przedszkola  

b) podanie przez Państwa danych osobowych może być konieczne, natomiast podstawę do ich przetwarzania, 
cel i zakres mogą określać: 

- obowiązujące przepisy prawa, 
- zawarte umowy 
- udzielona zgoda 

c) przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii danych, ich usunięcia po 
okresie przewidzianym przepisami prawa, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia 

d) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu swoich danych osobowych przez 
Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 

e) przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały 
przekazane. Po tym czasie przez przetwarzanie będzie miało miejsce przez okres i w zakresie przewidzianym 
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

f) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa, 
podmioty upoważnione na podstawie podpisanej przez Państwa zgody lub umowy pomiędzy  
Przedszkole, do którego uczęszcza Państwa dziecko/podopieczny obecnie, a tym podmiotem. 

 

Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na tablicy informacyjnej 

Przedszkola oraz na stronie internetowej placówki. 

 

 

 

Kielce, dnia…………………….………….                                                                 ……………………………………………………….      …………………………………………………………. 

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

 

 

 

 


