
        Wpłynęło dnia…………………….. 
                                                                                               Podpis przyjmującego kartę    
  
 

 
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA  

DO PRZEDSZKOLA SIÓSTR AUGUSTIANEK NA ROK SZKOLNY 2023/2024 
 
 

I  Dane osobowe dziecka 
Imię/imiona i nazwisko dziecka    

 
PESEL dziecka  

 
Data i miejsce urodzenia  

 
Adres stałego zamieszkania  

 
 

 
 

II Dane Rodziców/ Prawnych opiekunów dziecka 
 

 Matka/ opiekun prawny Ojciec/ opiekun prawny 
Imię i nazwisko  

 
 

Telefon do kontaktu  
 

 

Adres e-mail  
 

 

 
 

Rodzina: pełna, niepełna, zastępcza (podkreślić prawidłowe) 

 

 III.  Informacje o dziecku: 

1.Czy dziecko uczęszczało do przedszkola? …………………………………………………………….. 

2. Czy dziecko posiada orzeczenie do kształcenia specjalnego?  :………………………………………. 

3. Czy dziecko posiada opinie z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej? ……………………………. 

4. Czy dziecko cierpi na przewlekłe schorzenia, inne choroby-  stan zdrowia dziecka…………………. 

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

5. Alergie pokarmowe, uczulenia  jeśli tak, to na co? …………………………………………………… 

6. Czy dziecko sygnalizuje potrzeby fizjologiczne?.................................................................................. 

6. Czy dziecko jest odpieluchowane……………………………………………………………………... 

7. Szczególne uzdolnienia dziecka ………………………………………………………………………. 

8. Orientacyjne godz. pobytu dziecka w przedszkolu od…………… do ………………. 

10. Inne informacje dotyczące dziecka , o których Rodzice chcieliby poinformować  …………………. 



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

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

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

     

 IV. Informacja o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych dotyczących rekrutacji                    

w Przedszkolu Sióstr Augustianek w Niepołomicach   

 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych  w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO) 

informujemy, że podczas postępowania rekrutacyjnego do naszego przedszkola gromadzone są dane osobowe dzieci,            

a także dane osobowe ich rodziców/opiekunów prawnych.  

W związku z powyższym informujemy, że: 

 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz danych Państwa dzieci jest Przedszkole Sióstr Augustianek           

w Niepołomicach  (dalej Przedszkole), ul. Jagiellońska 3, 32-005 Niepołomice .  

2. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka są przetwarzane przez nas w celach:  

a. określonych w ustawie Prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty, ustawie o systemie informacji oświatowej, 

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i 

placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji na 

podstawie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

b. w zakresie, w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. rozpowszechnianie wizerunku) na podstawie 

wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  

3. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonywania celów ustawowych i 

statutowych.  

4. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia 

przetwarzania, dostępu do treści swoich danych, sprostowania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu 

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

5. Dane Pani/Pana oraz dziecka mogą być udostępniane firmom, z którymi Przedszkole współpracuje w celu prowadzenia 

dokumentacji oraz w celu prawidłowej realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

6. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.  

7. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym Pani/Pan może się skontaktować w sprawach 

ochrony danych osobowych swoich oraz dziecka pisemnie pod adresem siedziby Przedszkola.  

 

 

 

 

 

 
Niepołomice , dnia ….......... .......     …................................................................... 

           (czytelny podpis wnioskodawcy) 


