
śórawina dnia …………………………  
 
KARTA  ZGŁOSZENIA  DZIECKA  DO  PLACÓWKI  „TĘCZOWY ZAKĄTEK” 
Imię, nazwisko dziecka ………………………………………………………………………………………………. 

Data, miejsce urodzenia  ………………………………………………………………………………………………. 

PESEL ………………………………………………………………………………………………. 

Język ojczysty ………………………………………………………………………………………………. 

Imię, nazwisko matki ………………………………………………………………………………………………. 

PESEL matki ………………………………………………………………………………………………. 

Data urodzenia matki ………………………………………………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy 

miejsce pracy matki 

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

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

Email kontaktowy matki ………………………………………………………………………………………………. 

Imię, nazwisko ojca ………………………………………………………………………………………………. 

PESEL ojca ………………………………………………………………………………………………. 

Data urodzenia ojca ………………………………………………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy 

miejsce pracy ojca 

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

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

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

Email kontaktowy ojca ………………………………………………………………………………………………. 

Informacja o rodzeństwie dziecka (liczba i wiek) ….....................……………………………….. 

inf. czy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności …......................... 

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

Od kiedy dziecko będzie uczęszczało do placówki „Tęczowy Zakątek” …………. 

WaŜne informacje o dziecku 

Zdrowie:  

Czy dziecko jest zdrowe? ………………………………………………………………………………………………. 

Czy często choruje? ……………………………………………………………………………………………………….. 

Stałe choroby (jakie?) ……………………………………………………………………………………………………. 

Przebyte choroby zakaźne, (jakie?) …………………………………………………………………………….. 

Alergie (jakie?) …………………………………………………………………………………………………………………. 



Wady rozwojowe (jakie?) ………………………………………………………………………………………………. 

Czy dziecko przyjmuje na stałe leki (jakie?) …………………………………………………………….. 

Czy dziecko uczęszczało do przedszkola/Ŝłobka? 

Tak (jakiego?) ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Nie  

 

 

 

 

 

Osoby upowaŜnione do odbioru dziecka: 

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

Imię nazwisko    Nr dowodu osobistego 

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

Imię nazwisko    Nr dowodu osobistego 

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

Imię nazwisko    Nr dowodu osobistego 

  

 

Oświadczam, Ŝe wszystkie informacje zawarte w karcie zgłoszenia są zgodne z prawdą. 

Przyjmuję do wiadomości, Ŝe dziecko nie będzie przekazywane do odbioru osobom 

znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych  środków odurzających  

  

 podpis 

  

  

Niniejszy formularz słuŜy otrzymaniu od Państwa rzetelnej wiedzy na temat dziecka, aby 
zagwarantować spełnienie indywidualnych potrzeb Państwa dziecka. Wszystkie informacje 
udzielone w niniejszym formularzu mają charakter poufny.  

Z powaŜaniem 
Joanna Ziółkowska 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz danych Państwa dzieci jest „Tęczowy 
zakątek” Marcin Ziółkowski z siedzibą ul. Porzeczkowa 4, śórawina  



2. Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za Ochronę Danych, z którym Pani/Pan moŜe się 
skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych swoich oraz dziecka, adres e-mail 
teczowyzakatek@eprzedszkole.com lub pisemnie na adres naszej siedziby. 

3. Informujemy, Ŝe dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka są przetwarzane przez nas w 
celach: 

◦ określonych w ustawie Prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty, ustawie o 
systemie informacji oświatowej, ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, 
ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, 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), 

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

5. Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa: do cofnięcia zgody (jeŜeli 
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. 

6. 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. 

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

 


