
 

Data przyjęcia dziecka…………………………………………..….nr KW………………………. 

Data rezygnacji……………………………………………………….…………………………….. 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 

 
 

Data przyjęcia karty zgłoszenia: 
                
                   ......................................................................................................................... 
                                   dzień     - miesiąc -  rok 

Zgłaszam dziecko do  Niepublicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina” z oddziałami 

integracyjnymi w Końskich, ul. Towarowa 4 

Dane osobowe dziecka 

Nazwisko  Imię/ imiona  

Data i miejsce 

urodzenia 
 PESEL:            

Adres 

zamieszkania 

dziecka 

 

Adres i numer 

szkoły rejonowej 

dziecka ( dla 

dzieci 5,6 

letnich) 

 

Dane rodziców/opiekunów* 

Dane  matki/opiekunki* ojca/opiekuna* 

Imię / imiona 
 

 

 

Nazwisko/ nazwiska 
 

 

 

Adres zamieszkania 
  

Pesel 
  

Telefon kontaktowy 
 

 

 

Adres e-mail 
 

 

 



Inne, ważne  informacje o dziecku 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Klauzula informacyjna dla Rodziców/Opiekunów Prawnych 

Drodzy Rodzice/ Opiekunowie Prawni, 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016, informujemy, że: 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka jest Niepubliczne 

Przedszkole Bajkowa Kraina z oddziałami integracyjnymi z siedzibą w Końskich, ul. Towarowa 4 

tel. 41 372 25 51mail: przedszkole@bajkowakraina.edu.pl 

2.Wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod nr tel. 

604-883-679 lub adresem email: iod@awans-szkoly.pl 

3.Pani/ Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. 

c RODO w celu rekrutacji do przedszkola (w związku z ustawą Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 

2016 r.) 

4.Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka będą osoby wyznaczone 

przez Administratora Danych Osobowych, czyli Dyrektora Przedszkola. 

5.Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka będą przechowywane przez okres określony w 

Ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dn. 14 lipca 1983r. (Dz. U. 1983 nr 38, 

poz.173).  

6.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu. 

7.Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych. 

8.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa. 

 

 

Końskie, dn…………………….    …………………………………….. 

        Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

    Zobowiązuję się do: 

 Przestrzegania postanowień statutu przedszkola 

 Regularnego uiszczania wymaganych opłat w wyznaczonym terminie  

 Uczestniczenia w zebraniach rodziców  

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

zgłoszoną powyżej zapewniającą dziecku bezpieczeństwo. 

 Zobowiązuje się do  niezwłocznego informowania przedszkola na piśmie o zmianach danych 

osobowych, danych adresowych. 

 Zobowiązuje się również do pisemnego poinformowania przedszkola,  z miesięcznym 

wyprzedzeniem o rezygnacji z miejsca w przedszkolu oraz o wszelkich zmianach dotyczących ilości 

godzin, na które dziecko uczęszcza. 

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

stanem faktycznym.  

 

 

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

mailto:iod@awans-szkoly.pl

