
ZGŁOSZENIE DZIECKA                                                                                          
DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „PROMYKI” W POZNANIU 

www.promyki.caritaspoznan.pl 
 

OD DNIA __________________________ 
 

 
1. Imię i nazwisko dziecka  _______________________________________________________________________ 
 
2. Data urodzin  ______________________________ 

 
3. PESEL dziecka  _____________________________ 
 
4. Adres zamieszkania ___________________________________________________________________________ 
 
5. Dziecko będzie przyprowadzane do przedszkola o godz. ___________  i odbierane o godz. _________________ 
 
6. Dziecko może być odbierane tylko przez rodziców lub osoby upoważnione przez nich pisemnie. 
 

UPOWAŻNIAM NASTĘPUJĄCE OSOBY DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA: 
 

Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa 

  

  

  

  

 
INFORMACJE O DZIECKU  

 
1. Czy dziecko ma wady rozwojowe ? Jeżeli tak, to jakie?______________________________________________ 

 
2. Czy dziecko może jeść wszystkie potrawy? Jeżeli nie, to jakich nie może? _______________________________ 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

 
3. Inne ważne informacje jakie dla dobra dziecka powinny być znane nauczycielce __________________________ 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

 
4. Dziecko rodzica (opiekuna) samotnie je wychowującego (wpisać "TAK" lub "NIE") _______ 
5. Dziecko rodziców (opiekunów) niepełnosprawnych (wpisać "TAK" lub "NIE") _______ 
6. Dziecko w rodzinie zastępczej (wpisać "TAK" lub "NIE") _______ 
7. Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej (w przypadku dziecka niepełnosprawnego) (wpisać "TAK" 

lub "NIE") _______ 
8. Liczba dzieci w rodzinie: ________ 

 
INFORMACJA O RODZICACH 

 

Mama Tata  

Imię  Imię  

Nazwisko  Nazwisko  

Telefon  Telefon  
 

Dane osobowe zgodnie z Rozp. MEN z dnia 25.08.2017 (Dz.U. 2017 poz. 1646) 
 
 
 
 



ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ : 
 
1. Podawać do wiadomości przedszkola zmiany w podanych wyżej informacjach. 
2. Podawać zmiany telefonów kontaktowych, by w razie potrzeby być dostępnym dla pracowników przedszkola. 
3. Zapoznać się ze Statutem przedszkola oraz stosować się do zawartych tam postanowień. 
4. Terminowo regulować odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu. 
 

Czytelne podpisy rodziców 
 

1. ........................................................................ 
 

2. .......................................................................... 
 
 

Data złożenia wniosku ......................................................... 
 
 

Klauzula Informacyjna 

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. roku 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) – zwanym RODO, pragniemy Państwa poinformować, iż 

Administratorem danych osobowych jest: 

Niepubliczne Przedszkole „Promyki” 

Os. Jana III Sobieskiego 116, 60-688 Poznań 

 

Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych (IDO) – cezary.sadowski@rodo.pl.  

 

Cele przetwarzania danych osobowych: 

1) Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

2) Wykonanie umowy o sprawowanie opieki nad dzieckiem 

 

Przetwarzamy dane osobowe w oparciu o niniejsze podstawy prawne: zgoda podmiotu danych, umowy zawarte z osobami fizycznymi, przepisy 

prawa krajowego i unijnego w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych. W szczególnych przypadkach 

(windykacja podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych osobowych (art.6 ust.1 lit. f RODO). 

Podanie danych osobowych jest koniecznym wymogiem do zawarcia z nami umowy i potrzeb związanych z wypełnieniem obowiązków 

ciążących na Administratorze. Niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy.   

 

Odbiorcami danych osobowych są:   

1. Właściwe podmioty administracji publicznej i samorządowej.   

2. Firmy świadczące usługi, a w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, obsługi informatycznej, oprogramowania 

komputerowego, szkoleń, finansowe, ubezpieczenia. 

3. Podmioty wykonujące usługi audytu.   

 

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, zgodnie z przepisami prawa, 

wewnętrzną instrukcją przechowywania dokumentów, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne.   

 

Osoby podające nam swoje dane osobowe mają prawo do: wglądu, przeniesienia, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub 

ograniczenia ich przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych (jeżeli będzie to możliwe). Zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych można wycofać w każdej chwili, tak łatwo, jak zgoda ta została udzielona. Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony 

naszej placówki, co do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego lub do 

jego następcy prawnego po 25 maja 2018 roku. Aktualny adres organu nadzorczego to:   

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

 

Nasza placówka nie profiluje danych osobowych. Jeśli w trakcie posiadania informacji na temat danej osoby pojawi się inna potrzeba ich 

przetworzenia niż wskazana wcześniej, jesteśmy zobowiązani do poinformowania jej kiedy i w jakim celu mamy zamiar te dane 

przetworzyć. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszar EOG. 


