
Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola w SP Nr 2 w Spytkowicach i ZSP w Spytkowicach  

na dyżur wakacyjny  w roku 2022 
 

Zgłaszam dziecko do Przedszkola w SP Nr 2  w Spytkowicach i ZSP w Spytkowicach na dyżur 

wakacyjny w dniach: od 04.07.2022 r. do 29.07.2022 r. tj. 20 dni. 

 

Dziecko przebywać będzie w przedszkolu w godz. od 7.00 do 16.00 tj. 9 godzin dziennie  

i korzystać będzie z posiłków: tj. śniadanie, obiad, podwieczorek. 

 

 

Imię i nazwisko dziecka 

 

 

 

Data i miejsce urodzenia 
 

 

PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - 

serię i numer paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość 

 

Adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata  

 

 

 

 

 Dane matki Dane ojca 

Imiona i nazwisko 
 

 

 

Numer telefonu, o ile je 

posiadają 

 

 

 

Adres poczty 

elektronicznej, o ile je 

posiadają 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje o dziecku (uznane przez rodziców za istotne) - dane o stanie zdrowia, 

stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka: 

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

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

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

Oświadczenia rodziców/opiekunów 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, oraz danych osobowych 

mojego dziecka w celu przyjęcia dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny 2022. 

 

Spytkowice, dnia …..........................             ….…..............…………………………………….                      

                                                                    (czytelny podpis rodzica, opiekuna prawnego) 

 

 

Zobowiązuję się do przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście lub przez upoważnione osoby 

w zdeklarowanych godzinach w karcie zgłoszenia. 

 

Spytkowice, dnia …..........................             ….…..............………………………………………….                      

                                                                    (czytelny podpis rodzica, opiekuna prawnego) 

 

Zobowiązuje się do przestrzegania postanowień statutu przedszkola. 

 

Spytkowice, dnia …..........................             ….…..............………………………………………….                      

                                                                    (czytelny podpis rodzica, opiekuna prawnego) 



 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) zwane dalej „RODO” 

zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z następującymi informacjami:  

1) Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach,                  

ul. Wiślana 53, 34-116 Spytkowice oraz Zespół Szkolno- Przedszkolny w Spytkowicach,                         

ul. Szkolna 14 , 34-116 Spytkowice. 

2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: codex.iod@gmail.com  

3) Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) zostaną wykorzystane wyłącznie 

dla potrzeb związanych z przyjęciem dziecka do SP Nr 2 w Spytkowicach i  ZSP w Spytkowicach 

na dyżur wakacyjny 2022. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1                

lit. c) RODO – wymogi ustawowe, tj. konieczność wypełnienia przez Administratora obowiązków 

prawnych wynikających z przepisów prawa.  

4) Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne, 

jednostki lub inne podmioty, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest 

stroną trzecią.  

5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.  

6) Dane osobowe przechowywane są przez okres wynikający z przepisów prawa.  

7) Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, 

której dane dotyczą, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, 

gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z 

przepisu prawa lub  w ramach sprawowania władzy publicznej lub prawo ograniczenia 

przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do 

przenoszenia danych.  

8) Zgodnie z RODO w przypadku osoby, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych w konkretnym celów ma prawo w dowolnym momencie do cofnięcia 

zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem.  

9) Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych na adres Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa.  

10) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy w 

przypadku realizacji zadań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w 

szczególności z art. 130 ust. 2, art. 150, art. 155 i art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji zadań wynikających z 

w/w przepisów.  

11) Administrator danych osobowych wskazuje, iż dane osobowe nie będą podlegały 

zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UPOWAŻNIENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

DO ODBIORU DZIECKA 

Z PRZEDSZKOLA WAKACYJNEGO 

 

Ja, ………………………………….…………………………………………....……….. 

                          (imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego) 

 

upoważniam do odbioru mojego dziecka ……………………………………….…….  

                                                                   (imię i nazwisko dziecka) 

z Przedszkola w  SP Nr 2 w Spytkowicach i ZSP w Spytkowicach w czasie dyżuru wakacyjnego 

2022 następujące  osoby:   

 

 

L.p. Imię i nazwisko osoby upoważnionej Seria i nr dowodu osobistego 

   

   

   

   

   

 

 

Każda z osób upoważnionych podała swoje dane dobrowolnie i wyraziła zgodę na przetwarzanie 

danych  osobowych w załączniku nr 1 do niniejszego oświadczenia.   
 

Spytkowice, dnia ……..…………   

                                                                   

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

                                                                      (czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

 

Oświadczam, iż biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od 

momentu jego odbioru przez wskazane powyżej osoby. 

 

Spytkowice, dnia ……..…………   

                                                                   

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

                                                                      (czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

 

 

Oświadczam, iż znam zasady bezpiecznego odbierania i powierzania dzieci - Procedura   

przyprowadzania i odbierania dziecka z p rzedszkola. 

 

 

Spytkowice, dnia ……..…………   

                                                                   

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

                                                                      (czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

  

 

 

 



Załącznik nr 1 do upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola 

w czasie dyżuru wakacyjnego 2022  
 

OŚWIADCZENIE OSÓB UPOWAŻNIONYCH 
Ja, niżej podpisana/podpisany, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w 

podanym zakresie tj.: 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej ………………………………………………………….. 

Seria i nr dowodu osobistego ……….……………………………………………………..……  
 

Spytkowice, dnia ……..………….                                                                   

………………………………………………. 

                                                                                                     (czytelny podpis) 

 

Oświadczam, iż biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od 

momentu jego odbioru przeze mnie z przedszkola.  
 

Spytkowice, dnia ……..…………                                                                    

…………..………………………….………… 

                                                                                               (czytelny podpis) 

 

Oświadczam, iż znam zasady bezpiecznego odbierania i powierzania dzieci - Procedura   

przyprowadzania i odbierania dziecka z p rzedszkola. 
 

Spytkowice, dnia ……..…………                                                     

…………..………………………….………… 

                                                                                               (czytelny podpis) 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) zwane dalej „RODO” 

zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z następującymi informacjami: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach,                   

ul. Wiślana 53,  34-116 Spytkowice oraz Zespół Szkolno- Przedszkolny w Spytkowicach,  

ul. Szkolna 14, 34-116 Spytkowice. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: codex.iod@gmail.com  

3. Dane osobowe przetwarzane w zakresie imienia, nazwiska, serii numeru dowodu (lub 

innych) będą przetwarzane tylko w celu weryfikacji tożsamości / identyfikacji osoby 

odbierającej dziecko z przedszkola. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w formie papierowej, przez 

okres wynikający z przepisów. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym 

momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie 

skutkowało brakiem możliwości odbioru dziecka z przedszkola. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących 

Pani/Panu osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 

wniesienia sprzeciwu. 

7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu                 

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

8. Administrator danych osobowych wskazuje, iż dane osobowe nie będą podlegały 

zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

 


