
Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie
na dyżur wakacyjny na miesiąc sierpień  2019r.

Zgłaszam dziecko na dyżur wakacyjny w miesiącu sierpniu 2019r.

Dziecko przebywać będzie w przedszkolu w godz. od………………. do …………….

tj. ………………… godzin dziennie. 

I. Informacje o dziecku:

Imię i nazwisko

Data urodzenia

PESEL

Adres zamieszkania

II. Informacje o rodzicach/opiekunach:

Dane matki/opiekunki Dane ojca/opiekuna

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Tel. kontaktowy

Tel. do zakładu pracy

III. Dodatkowe informacje o dziecku

Ważne zdaniem rodziców:

1.informacje zdrowotne



…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

2.informacje o żywieniu

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

3.inne informacje o dziecku

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

IV. Osoby upoważnione do odbioru dziecka

Lp.
Imię i

nazwisko
Nr dowodu
osobistego

   1.

2.

3.

   4.

     5.

Zobowiązanie rodziców/opiekunów
Zobowiązuję się do:

 przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście lub przez upoważnione osoby
w ustalonych przez przedszkole godzinach,

 uiszczenia opłaty za pobyt w przedszkolu, zgodnie z zadeklarowanym czasem pobytu w 
przedszkolu

 przestrzegania postanowień statutu placówki.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

      Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) Administratorem  danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Zientary - 
Malewskiej, z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 1, Kętrzyn  (11-400).
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych -iodsp3@miastoketrzyn.pl. 

mailto:iodsp3@miastoketrzyn.pl


3) Dane osobowe  przetwarzane będą w  celu przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny i organizacji 
opieki nad dzieckiem oraz  realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie 
z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w dyżurujących oddziałach 
przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr3 w Kętrzynie
4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy. 
5) Posiada Pan/ Pani prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.
6) Ma  Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych 
Osobowych.
7) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.

……………………………                                ………….….…………………….
           (miejscowość, data)                                      / czytelny podpis rodziców , prawnych opiekunów/


