
 
 
 
                                                                                                                                                   
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA  

DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „KUBUŚ I PRZYJACIELE” W OLECKU 

na rok szkolny 2022/2023 

 

I. DANE DOTYCZĄCE DZIECKA: 

1. Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…… 

2. PESEL  ………….……………….………........  3. Data i miejsce urodzenia ……………………………………..……………………………….……….. 

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

5. Adres zameldowania ………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….... 

6. Planowane godziny pobytu dziecka w przedszkolu: od…………………..……………………. do……….………………….……………………. 

 

II.  DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW: 

MAMA (imię i nazwisko): ………………………………………………………………..………………………………………….……………….……………………  

nr telefonu do kontaktu ……………………………………….……………………;  e-mail  ……………………..…………..…………………………………… 

TATA (imię i nazwisko): ………………………………………………………………..…………………………………………….……………….……………………  

nr telefonu do kontaktu ……………………………………….……………………;  e-mail  ……………………..…………..…………………………………… 

OPIEKUN PRAWNY (imię i nazwisko): ……………………………………………..…………………………………………………..…………………………… 

   nr telefonu do kontaktu ……………………………………….……………………;  e-mail  ……………………..…………..…………………………………… 

 

III. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU: 

1. Przebyte choroby zakaźne: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Alergie pokarmowe: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

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

3. Czynności wykonywane samodzielnie: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

4. Rodzeństwo (wiek): ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

5. Wymagania dotyczące specjalnych potrzeb edukacyjnych (opinie, orzeczenia ): ……………………………………………………….. 

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

6. Planowane rozpoczęcie edukacji w Przedszkolu Niepublicznym Kubuś i przyjaciele: ………………………………………………….. 

 

………………………………………………                                                                                                          ……...…………………………………………………………………  
                        data                                                                                                                                                           podpis Rodziców/Opiekunów 



 
 
 
                                                                                                                                                   
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:  

1. Administratorem danych osobowych Rodziców/ca i ich dziecka jest Przedszkole Niepubliczne Kubuś i Przyjaciele 

reprezentowane przez dyrektora Natalię Karniej tel. 875230383, e-mail: kubus.olecko@wp.pl 

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji do Przedszkola Niepublicznego Kubuś  

i Przyjaciele w Olecku oraz przygotowania umowy na usługę w zakresie edukacji przedszkolnej dziecka.  

3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa w tym m. in.: organ prowadzący – Edyta Karniej, jednostka samorządu terytorialnego udzielająca dotacji, 

jednostki edukacji przedszkolnej z Gminy Olecko i inne na wniosek, np. Sąd, MOPS, Policja.  

4. Przekazane dane osobowe będą przechowywane w okresie do 5 lat od zakończenia rekrutacji w Przedszkolu Niepublicznym 

Kubuś i Przyjaciele tj. do 31 sierpnia 2027 r. 

5. Posiada Pani/Pan: 

1) prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica, 

2) prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,  

3) prawo do przenoszenia danych,  

4) prawo wniesienia sprzeciwu,  

5) prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).   

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego www.uodo.gov.pl, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących dziecka i jego rodziców biorących udział w rekrutacji do  Przedszkola narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.   

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w pkt. 2 jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan 

zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieprzyjęcie dziecka do Przedszkola.  

8. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania.  

 

 

            ………………………………………………                                                                                    ……...…………………………………………………………………  
                                            data                                                                                                                                podpis Rodziców/Opiekunów 

 


