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Niepubliczne Przedszkole  

 
 

UWAGA! Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie dziecka. 

 

imię i nazwisko 

dziecka 

 

 

PESEL  
data urodzenia (dzień – miesiąc – rok) 

 

 

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

 

Proszę znakiem X zaznaczyć wybraną/wybrane opcje żywieniowe 

W tym czasie będzie korzystało z 

 Śniadania 

 Obiadu 

 Podwieczorku  

 

 
Adres zamieszkania dziecka 
 

 

Adres zameldowania dziecka (jeśli jest inny niż zamieszkania) 

 
imiona i nazwiska rodziców/opiekunów PESEL oraz numery dowodów tożsamości 

 

 

 

 
adres zamieszkania rodziców/opiekunów 

 

 

 

 

 
TELEFON KONTAKTOWY OJCA 

 
 TELEFON KONTAKTOWY MATKI 

 

 

Oświadczenie rodziców/opiekunów o zatrudnieniu 

 

Matka dziecka pracuje w 

nazwa i adres zakładu pracy, numer telefonu 
 

 

Ojciec dziecka pracuje w 

nazwa i adres zakładu pracy, numer telefonu 

 

Karta zgłoszenia dziecka do  przedszkola GUMISIOWA KRAINA 

Wpłynęło dnia………………... 

 

………………………………... 
podpis przyjmującego kartę 
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Osoby upoważnione do odbioru dziecka: 

 

Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa 

  

  

  

 
Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu 

(stan zdrowia, ewentualne potrzeby itp.) 

 

Czy dziecko uczęszczało już do przedszkola  

Stan zdrowia/przebyte choroby  

Czy dziecko jest alergikiem  

Produkty spożywcze, na które dziecko jest 

uczulone 

 

Inne alergie  

Czy dziecko śpi w ciągu dnia  

Czy dziecko jest pełnosprawne  

Poziom niepełnosprawności  

Inne informacje o dziecku, które rodzice 

chcieliby przekazać 

 

 

 
Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do: 

 

1. przestrzegania postanowień statutu przedszkola 

2. aktualizacji podanych danych w karcie zgłoszeniowej 

3. regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonych terminach 

4. przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę upoważnioną 

5. przyprowadzania do przedszkola zdrowego dziecka 

 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW / OPIEKUNÓW 

Oświadczam że: 

1. Warunki lokalowe i sposób pracy przedszkola są mi znane i akceptuję je. 

2. Niniejszym podpisem potwierdzam zapoznanie się z treścią Klauzuli informacyjnej związaną z przetwarzaniem danych 

osobowych rodziców/opiekunów prawnych i ich dziecka w związku z rekrutacją do przedszkola, znajdującą się na 

stronie nr 4 niniejszej karty. 

3. Dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą i ze stanem faktycznym. 

 

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

 (data, podpis matki/opiekunki prawnej)  (data, podpis ojca/opiekuna prawnego) 
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ZGODY I OŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 

Ja, niżej podpisana/podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i 

mojego dziecka, w tym danych szczególnych dotyczących zdrowia dziecka, zawartych w 

niniejszej karcie zgłoszenia oraz w innych dokumentach dobrowolnie dostarczonych przeze 

mnie do przedszkola, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do przedszkola zgodnie z 

jego statutem. Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mogła/mógł 

odwołać zgodę przez złożenie pisemnego oświadczenia. (Podanie przez Panią/Pana danych 

osobowych swoich i dziecka jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu 

rekrutacji, następnie zawarcia umowy o sprawowanie opieki w przedszkolu i w związku z 

tym świadczeniem usług zgodnie z umową, statutem przedszkola i aktami obowiązującego 

prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub wycofania zgody na ich 

przetwarzanie będzie brak możliwości zawarcia umowy i świadczenia usług.)  

 

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

    (data, podpis matki/opiekunki prawnej)  (data, podpis ojca/opiekuna prawnego) 

Ja, niżej podpisana/podpisany wyrażam zgodę na kontakt ze mną, poprzez wskazane w 

niniejszej karcie zgłoszenia środki komunikacji, w sprawach dotyczących procesu rekrutacji 

dziecka do przedszkola. 

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

    (data, podpis matki/opiekunki prawnej)  (data, podpis ojca/opiekuna prawnego) 

Oświadczam, że zgodnie wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka 

zarejestrowanego podczas jego pobytu w przedszkolu, w szczególności podczas uroczystości i 

zabaw, zajęć dydaktycznych, a także wycieczek. Zgoda obejmuje zamieszczanie zdjęć na stronie 

placówki oraz w  portalach społecznościowych w celu promowania działalności przedszkola  oraz 

osiągnięć i umiejętności dziecka. 

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

    (data, podpis matki/opiekunki prawnej)  (data, podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 

Decyzją Dyrektora z dnia………………….. dziecko ………………………………………… zostało 

zakwalifikowane do korzystania z przedszkola. 

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

         (data, podpis dyrektora)  
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KLAUZULA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYH 

RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH I ICH DZIECKA W ZWIĄZKU Z REKRUTACJĄ DO 

PRZEDSZKOLA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 osobowych) informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana i dziecka danych osobowych jest osoba fizyczna – Teresa Kalbarczyk prowadząca działalność 

gospodarczą pod nazwą Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Gumisiowa Kraina siedzibą w ul. Lipowa 21 

26-660 Jedlińsk  

2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych oraz na podstawie obowiązującego statutu przedszkola, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe i innych aktów obowiązującego prawa odnoszących się do działalności przedszkola niepublicznego. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji dziecka do przedszkola.  

4. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla 

Administratora danych, np. podmioty świadczące obsługę prawną, czy finansowo- -księgową. Przekazywanie danych 

odbiorcom nie dotyczy danych szczególnych Pani/Pana dziecka, w tym danych dotyczących jego zdrowia.  

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

6. Dane osobowe przechowywane będą:  

 do czasu zakończenia realizacji umowy o sprawowanie opieki w przedszkolu i wynikających z niej obowiązków, a następnie 

po tym okresie będą przechowywane wyłącznie do celów finansowo–księgowych i podatkowych lub ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń przez okres wymagany do wygaśnięcia zobowiązań podatkowych i cywilnych - w przypadku, kiedy dziecko 

zostanie przyjęte do przedszkola, a rodzice/opiekunowie prawni podpiszą umowę o sprawowanie opieki w przedszkolu;  

 do czasu zakończenia procesu rekrutacji w przypadku, kiedy dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola lub zrezygnuje 

Pani/Pan z przyjęcia dziecka do przedszkola podczas procesu rekrutacji.  

7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora danych dostępu do treści swoich i dziecka danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a 

nie np. na podstawie przepisów uprawniających Administratora danych do przetwarzania tych danych).  

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych swoich i dziecka jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu 

rekrutacji, następnie zawarcia umowy o sprawowanie opieki w przedszkolu i w związku z tym świadczeniem usług zgodnie z 

umową, statutem przedszkola i aktami obowiązującego prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub wycofania 

zgody na ich przetwarzanie będzie brak możliwości zawarcia umowy i świadczenia usług. Powyższe nie dotyczy szczególnych 

kategorii danych osobowych (informacje o zdrowiu dziecka) – w tym przypadku dane podawane są dobrowolnie.  

10. Pani/Pana i dziecka dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). 


