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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 
DO PRZEDSZKOLA W BĄKOWIE 
na rok szkolny 2019/2020 – rekrutacja 

 

1. Dane dziecka: 
 

Imiona i nazwisko dziecka  
Data i miejsce urodzenia  

PESEL dziecka  
Adres zamieszkania 
 

 

 

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka: 
 

Imię i nazwisko matki/opiekunki  
Telefon kontaktowy  

Adres zamieszkania  
 

Miejsce pracy 
 

 

 
Imię i nazwisko ojca/opiekuna   
Telefon kontaktowy  

Adres zamieszkania  
 

Miejsce pracy 
 

 

 
3.  Dodatkowe informacje o dziecku 
SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE (zaznaczyć krzyżykiem) TAK NIE 
Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego   

Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności   

 
4. Inne (np. stan zdrowia, potrzeba szczególnej opieki, zalecenia lekarskie, itp.)  
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Pobyt dziecka w placówce: 

 

1) Godziny pobytu dziecka w placówce: od ...................  do ..................... 
2) Posiłki: śniadanie    obiad    podwieczorek  1 

3) Religia: dotyczy 5,6-latków  TAK 1    NIE 1          katolicka          ewangelicka     
 
 

Oświadczam, że   
a) Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez 

Przedszkole w Bąkowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit a 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z 

                              
1
 zaznaczyć znakiem „X” 
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dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych. (RODO)  w celu przyjęcia dziecka do Przedszkola w Bąkowie. 
b) Wyrażam zgodę na gromadzenie i przechowywanie danych w Systemie Informacji 

Oświatowej 
c) Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego oświadczam, że 

podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że 

dyrektor przedszkola może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających 

dane zapisane we wniosku.  
d) Niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych w 

karcie. 
e) Kartę zgłoszenia złożyłem w następujących placówkach wg kolejności wyboru: 

1………………………………………………………...……….…….., 
2……………………………………………………………………….., 
3……………………………………………………………..…………. 

 

 

Bąków, dnia ............................                                           ....……....................................................... 
(czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 

 
Informacja dla Rodziców 

 

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

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:  
1) administratorem danych osobowych ucznia jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bąkowie,  

ul. Główna 62, 43-246 Strumień 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – zspbakow.inspektor@edu.strumien.pl tel. 603 850 154 
3) dane osobowe ucznia przetwarzane są w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 

ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
4) odbiorcami danych osobowych ucznia będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia danych osobowych 
5) dane osobowe ucznia przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy 
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych ucznia, 

prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz 

prawo do przenoszenia danych 
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących ucznia narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 
8) dane osobowe ucznia nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej 
9) podanie danych osobowych jest obowiązkowe o ile wynika to z przepisu prawa, a w pozostałym 

zakresie jest dobrowolne 
10) dane osobowe ucznia nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. 


