
 
 

Jastrzębie- Zdrój, dnia ……………………….. 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 

DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA JĘZYKOWEGO „SECRET” 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Niepublicznego Przedszkola Językowego 
„SECRET” na rok szkolny …………………………………………. 

 

1. Dane personalne dziecka: 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………….. 

Data i miejsce urodzenia: ……………………………….…………………………….. 

PESEL:  ………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania dziecka: 

…………………………………………………………………………………………… 

2. Dane rodziców/ opiekunów: 

MATKA/ OPIEKUN 

Imię i nazwisko: 

Adres zamieszkania: 

Telefon kontaktowy: 

E- mail: 

OJCIEC/ OPIEKUN  

Imię i nazwisko: 

Adres zamieszkania: 

Telefon kontaktowy: 

E- mail: 

3. Informacje o dziecku: 

Uznane przez Pana/ Panią za istotne dane o stanie zdrowia dziecka (np. alergie 
pokarmowe i inne, stosowana dieta, choroby przewlekłe, przyjmowane leki) 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

Informacje o rozwoju psychofizycznym dziecka (np. stopień samodzielności, relacje z 
rówieśnikami, zainteresowania) 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

Dodatkowe informacje dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu: 

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

Od kiedy dziecko będzie uczęszczało do przedszkola?  ……………………………….. 

 

4. Zobowiązania rodziców/opiekunów: 



 
 

Wypełniając niniejszą kartę zgłoszenia dziecka do Niepublicznego Przedszkola 
Językowego „Secret” zobowiązuję się do: 
1. Informowania dyrekcję przedszkola o zmianach w podanych wyżej informacjach. 
2. Zapoznania ze statutem placówki oraz stosowania się do zawartych w nim 

przepisów. 
3. Terminowego wnoszenia opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu.  

 
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) (zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 

1)  Administratorem danych jest Niepubliczne Przedszkole Językowe „Secret” Katarzyna Wierzbińska     

ul. 11 Listopada 12, 44-330  Jastrzębie- Zdrój, telefon: 791 92 92 35, adres  e- mail cesecret@wp.pl 

2) Korespondencyjne dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych                       
w Niepublicznym Przedszkolu Językowym „Secret” ul. 11 Listopada 12, 44-330  Jastrzębie- Zdrój, 
adres mailowy: iodjastrzebie@wp.pl 

3) Dane osobowe przetwarzane są w celu: 
- zawarcia i realizacji umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 
- wypełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 
- na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody (podstawa   art. 6 ust. 1 
lit. a RODO); 

       4)   Dane osobowe udostępniamy organom lub instytucjom  upoważnionym  z mocy prawa,                      
              a także innym podmiotom  wyłącznie  w celu realizacji zadań statutowych jednostki ;   

5) Dane osobowe  są przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa , a  dane osobowe 
przetwarzane na podstawie zgody są przetwarzane przez okres wskazany w oświadczeniu lub  do czasu 
cofnięcia zgody;    

6) W odniesieniu do  danych osobowych decyzje nie są  podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosownie do art. 22 RODO; 

7) Osoba, której dane dotyczą posiada:                                                                                                                                            
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ,                                                                                     
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania  danych osobowych,                                                                        
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania  danych 
osobowych   z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,   
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna  że 
przetwarzanie danych osobowych  jej  dotyczących narusza przepisy RODO, 

8) Gdy  podstawą prawną przetwarzania  danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO to  osobie, 
której dane dotyczą nie przysługuje :                                                                                                                                                                                     
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,                                              
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,                                                                               
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,; 

9) Administrator danych nie zamierza  przekazywać  danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej ani nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania; 

10)  Podanie danych osobowych  dziecka, jego rodzica/opiekuna prawnego  jest warunkiem zawarcia 
umowy i w przypadku nie podania danych, dziecko nie będzie mogło zostać przyjęte do przedszkola, 
natomiast wyrażenie zgody na publikację wizerunku jest w pełni dobrowolne.     

 

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

                      data                                                                    podpis rodziców/ opiekunów 

Oświadczam, iż znane mi są warunki rezerwacji miejsca w przedszkolu oraz wpłaty wpisowego – 

jednorazowa kwota wpłacana przy zapisie dziecka, w razie rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi.  

 

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

                      data                                                                    podpis rodziców/ opiekunów 

 

mailto:cesecret@wp.pl

