
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA  

do Przedszkola Miejskiego nr 8 

dyżurującego w miesiącu sierpień 2021r.  

 

Proszę o przyjęcie ………….......................................data ur………………PESEL……………........... 
                         

  (imię i nazwisko dziecka) 

do Przedszkola Miejskiego nr 8 w Gliwicach  od godz …….do godz……..w terminie od……… do…………. 

oraz zapewnienie dziecku  posiłków  (śniadanie, obiad, podwieczorek).  

I. Dane o sytuacji rodzinnej dziecka 

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

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych 

matka/opiekun prawny:…….………….…….………ojciec/opiekun prawny:……………..………..…………… 

Adres zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych dziecka:  

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

Numer telefonu do natychmiastowego kontaktu: 

Numery telefonów  rodziców/opiekunów……………………/…………………..do domu………...……………. 

 

II. Dodatkowe informacje o kandydacie: 

Kandydat aktualnie uczęszcza do: ………………………………………………………………………………………… 
                                                                            (nazwa przedszkola, do którego uczęszcza dziecko) 
 

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-

pedagogiczną (niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem 

Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi) – art. 127 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe – TAK  /  NIE 

(zaznaczyć, podkreślić niepełnosprawności jeśli występuje) 

 

III. Informacje dotyczące uiszczenia opłaty za pobyt dziecka na dyżurze wakacyjnym 
Zobowiązuję się / zobowiązujemy się do uiszczenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole ponad czas przeznaczony na 

zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki* oraz wyżywienie. 

 

Gliwice, dnia…………………… 

 

 

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

          podpis matki/opiekuna prawnego                                                        podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

 

IV. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych takich jak: imię i nazwisko oraz pesel dziecka, adres, imię i 

nazwisko rodziców/opiekunów prawnych, aktualne miejsce pracy, numer telefonu domowego lub służbowego zgodnie z 

obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, przez ZSP nr 8 w Gliwicach, w celu realizacji zadań 

dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w stosunku do mojego dziecka. 

 

Gliwice, dnia…………………… 

 

 

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

          podpis matki/opiekuna prawnego                                                      podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

 

 

 



 

IV. numer konta do rozliczeń za pobyt dziecka w przedszkolu 

 

W przypadku nadpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, proszę o zwrot środków na konto: 

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

V. Adres mailowy i telefoniczny do kontaktu 

 

 
Tel. ……………………………………..                                          mail: ……………………………………….. 

 

 

Gliwice, dnia…………………… 

 

 

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

          podpis matki/opiekuna prawnego                                                        podpis ojca/opiekuna prawnego 
 

 

 

* nie dotyczy: dzieci rocznik ur. 2014 i starszych 

 

 

 

 

 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), 

DZ.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) 

 

Informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu zapisów na dyżur wakacyjny jest ZSP nr 8 w Gliwicach, ul. 

Okrzei 16, 44-100 Gliwice. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@eduodo.pl 

3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 

postępowania zapisów na dyżur wakacyjny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO 

4. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku jest ZSP nr 8 w Gliwicach, ul. Okrzei 16, organy administracji publicznej uprawnione 

do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej 

6. Dane zgromadzone w celach przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny oraz dokumentacja postępowania zapisów na dyżur wakacyjny będą 

przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2021 r. 

7. Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka, żądania ich sprostowania lub usunięcia. 

Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału  w procesie zapisów na dyżur wakacyjny. Ponadto 

przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO 

8. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie zapisów na dyżur wakacyjny narusza 

obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce 

organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że 

przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie. Jeśli w przyszłości powołany zostałby inny 

organ nadzorczy, będzie on właściwy do rozpatrywania skargi w zakresie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych 

9. Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o 

przyjęcie na dyżur wakacyjny. Oznacza to, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w procesie zapisu 

na dyżur wakacyjny. 

 

 

 

Zapoznałem się z treścią informacji. Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

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

          podpis matki/opiekuna prawnego                                                      podpis ojca/opiekuna prawnego 

 
 

 


