
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Iłownicy  w miesiącu  SIERPIEŃ 2022 r. 
 

I. DANE DZIECKA: 

1. Imiona i nazwisko dziecka …………………………………………………………………… 
 

2. Data i miejsce urodzenia dziecka ……………………………………………………………. 

 

3. PESEL lub nr dokumentu w przypadku nie posiadania  nr PESEL dziecka  
 

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

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

5. Dodatkowe ważne informacje o dziecku np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie 
 

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

II. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW: 

MATKA/PRAWNY OPIEKUN OJCIEC/PRAWNY OPIEKUN 

1.Imiona i nazwisko 

 

 

1.Imiona i nazwisko 

 

2.Adres miejsca zamieszkania 

 

 

2.Adres miejsca zamieszkania 

 

3. Adres poczty elektronicznej 

 

 

3. Adres poczty elektronicznej 

4.Telefon kontaktowy 

 

 

4.Telefon kontaktowy 

 

 

III. DEKLAROWANY POBYT DZIECKA W PLACÓWCE: 

1. Termin pobytu dziecka w placówce (proszę zaznaczyć właściwe):  

 od 01.08.2022r. do 31.08.2022 r.  

 od ...................................... do ……………..…………(nie mniej niż 5 dni roboczych) 

2. Godziny pobytu dziecka w placówce: od………….……do………………… 

      (przedszkole czynne od 6:30 do 16:00) /podstawa programowa od 8:00 do 13:00 / 

3. Posiłki (proszę zaznaczyć właściwe):  

 Śniadanie  

 Obiad 

 Podwieczorek 
 

IV. OŚWIADCZAM, ŻE:    

1. Moje Dziecko 
 
w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczało do Przedszkola  

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

2. Wszystkie dane zawarte w karcie zgłoszenia są prawdziwe i jestem świadoma/y 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,  



3. Niezwłocznie powiadomię Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Iłownicy o zmianie 

danych zawartych w karcie zgłoszenia,  

UWAGA: 

1. Kartę zgłoszenia wypełniają rodzice/prawni opiekunowie dziecka. 

2. Kartę zgłoszenia należy składać w godzinach pracy sekretariatu w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Iłownicy od dnia 16.05.2022r. do dnia 31.05.2022r. 

3. Opłata za wyżywienie będzie uzależniona od ilości dzieci zgłoszonych na dyżur wakacyjny.  

4. Zobowiązuje się rodziców/prawnych opiekunów dziecka do podpisania deklaracji zgodnej 

z informacjami zawartymi w karcie zgłoszenia w pierwszym dniu obecności dziecka w 

przedszkolu.  

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

Na podstawie art. 13 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), informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy, 

reprezentowany przez dyrektora. Dane kontaktowe: Iłownica 127, 43-394 Rudzica, tel. 338152724,  

e-mail: zspilownica@gzosip.jasienica.pl 

2. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować się Inspektorem Ochrony 

Danych pod adresem: iodoswiata@gzosip.jasienica.pl 

3. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia wychowania przedszkolnego 

podczas „dyżuru wakacyjnego” pełnionego przez placówkę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – 

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku 

z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. W przypadku przetwarzania szczególnej kategorii 

danych (np. orzeczenia o niepełnosprawności, informacje dot. stanu zdrowia) dane osobowe będą 

przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku zart. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres pobytu dziecka w placówce, zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. W przypadku dzieci nieprzyjętych dane osobowe będą 

przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona 

skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem 

(zgodnie z art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa oraz podmiotów działających na zlecenie administratora danych, np. 

podmiotu świadczącego usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii w systemach 

informatycznych.  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich oraz dziecka danych osobowych, prawo do sprostowania 

tych danych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania.  

7. Jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa (uodo.gov.pl). 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z Prawa oświatowego jest niezbędne 

do zgłoszenia dziecka na „dyżur wakacyjny” w naszej placówce. 

9. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji niniejszego zgłoszenia 

dziecka do placówki. 

 

 

______________________________          _______________________________ 

 (data i podpis matki/prawnego opiekuna)  (data i podpis ojca/prawnego opiekuna) 

 

 

 



 

Iłownica, dnia .............................. 2022 r. 

 

 

........................................................................ 

Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej 

....................................................................... 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego 

....................................................................... 

Imię i nazwisko dziecka 

       Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy 

       Iłownica 127, 43-394 Rudzica.                                                   

     

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA 

 

 Upoważniam/y do odbioru mojego dziecka następującą osobę/osoby (wskazać imię, nazwisko, 

serię i numer dokumentu tożsamości): 

 

LP IMIĘ NAZWISKO SERIA I NUMER DOWODU     

TOŻSAMOŚCI 

1    

2    

3    

4    

5    

 

 Oświadczam/y, że ww. osoba / osoby zapewnia/ją dziecku pełne bezpieczeństwo. 

 W przypadku zmiany danych osobowych ww. osób upoważnionych do odbioru dziecka, w tym 

także do zmiany dokumentu tożsamości (seria, nr dokumentu), niezwłocznie poinformuję placówkę 

(uaktualnię dane). 

 

INFORMACJA DOTYCZĄ PRZETWARZANIA DANYCH 

Na podstawie art. 14 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), informuję, że: 



1. Administratorem Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Iłownicy, reprezentowany przez dyrektora. Dane kontaktowe: Iłownica 127, 43-394 Rudzica, 

tel. 338152724, e-mail: zspilownica@gzosip.jasienica.pl 

2. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem: iodoswiata@gzosip.jasienica.pl 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom 

poprzez weryfikację tożsamości osoby upoważnionej do odbioru dziecka z placówki 

oświatowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 68 ust. 1 pkt 6 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania upoważnienia lub do czasu 

wycofania upoważnienia. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania 

tych danych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania. 

6. Jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (uodo.gov.pl). 

7. Pani/Pana dane osobowe pozyskane zostały od rodzica/opiekuna prawnego w związku ze 

złożeniem upoważnienia do odbioru dziecka z placówki oświatowej. 

 

 

 Zobowiązuje się / zobowiązujemy się do przekazania osobom upoważnionym do odbioru 

dziecka treść powyższej informacji dotyczącej przetwarzania ich danych osobowych. Obowiązek 

informacyjny zamieszczony jest również na stronie internetowej placówki, a także w przedszkolu. 

 

 

 

 

....................................................     .................................................... 

Podpis matki/opiekunki prawnej     Podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 


