
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA  4-5 -  LETNIEGO 

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO   

W DRAWSKU POMORSKIM 

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

Imię i nazwisko dziecka ...........................................................................  Pesel …………………………….. 

Adres zamieszkania (z kodem)………………………………….…….…..………………………………… 

Adres zameldowania (z kodem)…………………………………..………..……………………………….. 

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

I. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

 

  
MATKA OJCIEC 

Nazwisko i imię …………………………..  …………………………….. 

 

Rodzaj pracy: 

 

Stała/dorywcza/zasiłek)* 

 

Stała/dorywcza/zasiłek)* 

 

Godziny pracy 

 …………………………  …………………………… 

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

                    (pieczęć zakładu pracy)                (pieczęć zakładu pracy) 

Godziny pobytu dziecka w przedszkolu:  pięć godzin – od 8.00 do 13.00 - bezpłatnie  

RODZEŃSTWO: (podać imiona i rok urodzenia) 

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

 RODZINA: pełna/niepełna)* 

 NUMERY TELEFONÓW  KONTAKTOWYCH:............................................................ 

II. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU: (stałe choroby, wady rozwojowe, 

alergie)............................................................................................................................................... 

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

OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rekrutacyjnym w celu realizacji 

statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec dziecka, którego dane dotyczą. 

 

…………….…………………………………………………. 

(data i podpis rodzica/prawnego opiekuna) 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z 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  (4.5.2016  

L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) przyjmuję do wiadomości, iż:  

1.   Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Przedszkole w Drawsku Pomorskim, ul. Obrońców 
Westerplatte 49, 78-500 Drawsko Pomorskie (dalej: ”Przedszkole”), e-mail: przedszkole.drawsko@o2.pl 
 
2. Inspektorem ochrony danych w Przedszkolu jest Dawid Nogaj e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu 
 
3.   Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez administratora przez okres 
rekrutacji na rok  2019/2020  i realizacji działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej wobec dziecka, którego 
dane dotyczą. 
 
4.    Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa. 
 
5.    Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych. 
 
6.    Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej 
cofnięciem. 
 
7.    Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami 
obowiązującego prawa. 
 
8.    Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do prowadzenia działalności 
dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej wobec dziecka, którego dane dotyczą, na podstawie przepisów Ustawy – 
Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 996) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 
1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198). 
 
9.    Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
 
10. Dane nie będą przekazywanie do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji 
międzynarodowych. 

 

mailto:inspektor@bezpieczne-dane.eu

