
PRZED WYPEŁNIENIEM PRZECZYTAĆ CAŁOŚĆ  
Uwagi : Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie dziecka. Za członków rodziny uważa się rodziców (opiekunów) i dzieci oraz inne 

osoby objęte obowiązkiem alimentacyjnym, o ile pozostają na wyłącznym lub częściowym utrzymaniu tych rodziców. 

Rodzice przedkładają do wglądu dokument stwierdzający datę urodzenia dziecka i PESEL 
 

 

                                                               DYŻUR W OKRESIE: od 19 do 31 sierpnia 2019 r. 
 

…………………………………………………… 
                    (Pieczęć placówki) 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA DZIECKA  

NA OKRES WAKACJI 
 

Proszę o przyjęcie …………………………………………….… ur. dn. …………………. r. 

w  …………………………………. PESEL  …………………… 

do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej 

od dnia …..…………… do dnia…..…………. na  ……….. godzin dziennie, od godziny …… 

do godziny ……,  i ……… posiłki.   

 

Dane o sytuacji rodzinnej dziecka  

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

 

Telefon kontaktowy ………..………………………………………………………………. 

 

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów) …………………………………………………. 

 

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

Osoba upoważniona do odbioru dziecka z przedszkola …………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Oświadczamy, że przedłożone przez nas w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem 

faktycznym. 
 

Rudna Wielka,  dnia ……………….                    …………………………………… 
             podpis  rodziców (opiekunów) 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje o stanie zdrowia dziecka, np. stałe choroby, przebyte choroby 

zakaźne, wady rozwojowe dziecka, urazy, kalectwo itp.  ……………………………………… 

 

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



Wskazania bądź przeciwwskazania poradni specjalistycznych wydane w wyniku 

przeprowadzonych badań lub leczenia szpitalnego 

 

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

 

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

 

 

Decyzja Dyrektora   

 

Dziecko zostało przyjęte/nie przyjęte   (niepotrzebne skreślić) 

 

 

 

Rudna Wielka,  …………………………….. …………………………………………… 

        podpis dyrektora 

 
 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) informuje się, że: 

1. Administratorem danych osobowych oraz wizerunku Państwa i Państwa dzieci jest Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej, 

Rudna Wielka 60, 36-054 Mrowla. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: kancelaria@kancelaria-bazan.pl, lub pisemnie 

na adres administratora danych: Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Bazan, 35-301 Rzeszów, ul. Mazowiecka 18. 

3. Celem przetwarzania danych jest: rekrutacja dzieci do szkoły. 

4. Podstawa prawna przetwarzania: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz.1943, 1954, 

1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292): ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 59). 

5. Zebrane dane będą przechowywane do: do czasu zakończenia rekrutacji. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły wart. 17), 

ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art.20), prawo wniesienia 

sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów 

uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). 

8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. .Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna 

Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa oświatowego.  

 
…………………………… ……               ……………………………………… … …              … ..…………………………………..…… 
        (miejscowość, data)                     czytelny podpis matki/prawnego opiekuna           czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna 


