
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 

 

 Proszę o przyjęcie dziecka …………………………………………………….. 

do Przedszkola Niepublicznego „POLANKA” w Bydgoszczy ul. gen. Augusta      

Fieldorfa „Nila” 8  od dnia ……………………………………………………………. 

 

I. Dane dotyczące dziecka: 

 

1. Adres zamieszkania  ....................................................................................................................... 

2. Data i miejsce urodzenia ................................................................................................................. 

3. Pesel dziecka .................................................................................................................................. 

4. Inne uwagi o dziecku ……………………………………………………………………………. 

 

II. Dane o Rodzicach (opiekunach prawnych) 

      

1. Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych): 

……………………………………………………………………………………………………

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

2. Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………. 

3. Telefony kontaktowe 

− dom ……………………………………………. 

− praca matki ……………………………………. 

− praca ojca ………………………………………. 

 

 

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 

Akceptuję warunki realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz zasady opieki nad  

dzieckiem obowiązujące w Przedszkolu Niepublicznym „POLANKA” w Bydgoszczy i wynikające 

z tego prawa i obowiązki. 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na, że Administratorem moich danych osobowych 

jest Przedszkole Niepubliczne „POLANKA” w Bydgoszczy i  oświadczam, że zapoznałem/am się z 

szczegółową informacją o przetwarzaniu danych osobowych znajdujących się w Klauzuli informa-

cyjnej będącej załącznikiem do niniejszej karty, jak również zamieszczonej na tablicy ogłoszeń i na 

stronie internetowej Przedszkola pod adresem www.przedszkolepolanka.pl. 

 

Bydgoszcz ........................................... 

 

 

 

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

        (podpis rodzica lub opiekuna) 

 

 



 

 

 

Klauzula informacyjna 
 

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z 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, dalej: „RODO” Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 
119, str. 1) niniejszym informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne „Polanka” w Bydgoszczy,85-796 

Bydgoszcz ul. gen. Augusta Fieldorfa Emila „Nila” 8, tel.: 52 3435888, adres e-mail przedszkolepolanka@gmail.com (dalej ja-
ko: „Administrator”, „Przedszkole”). 

2. Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować: listownie, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych – Pana Tomasza Powałę, z którym można się skontaktować pod adre-

sem e-mail: tomaszpowala@wp.pl  
4. Dane osobowe będą przetwarzane: 
4.1. w przypadku danych osobowych Pani/Pana jako opiekuna prawnego dziecka oraz danych osobowych dziecka: 

4.1.1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu promocji i potrzeb funkcjonowania Przedszkola – wyłącznie za uprzed-
nim wyrażeniem zgody przez Panią/Pana;  

4.1.2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego Pani/Pana/Państwa 
dziecka; 

4.1.3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą Prawem oświatowym oraz innymi obowiązującymi powszech-
nie przepisami prawa w tym zakresie oraz statutem Przedszkola w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Przedszkolu wynikających z realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego Pani/Pana/Państwa dziecka; 

4.1.4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na  Przedszkolu w zakresie 
prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych Przedszkola; 

4.1.5. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Przedszkola – ustalenia, 
obrony lub dochodzenia roszczeń; 

4.1.6. na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO, tj. w celu świadczenia opieki w Przedszkolu i realizacji procesu dydaktyczno-
wychowawczego Pani/Pana/Państwa dziecka, w tym wykonania Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego In-
spektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 
przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3; 

4.1.7. na podstawie art. 9 ust. 2 lit a RODO, tj. w celu umożliwienia wzięcia udziału Pani/Pana dziecku w organizowanych 

przez Przedszkole wycieczkach i spacerach.  

4.2. W przypadku danych osobowych osób upoważnionych do odbierania dziecka (dane  pozyskane od  Pani/Pana w zakresie 
imienia, nazwiska, stosunku pokrewieństwa):  
4.2.1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z ustawą Prawem oświatowym i statutem Przedszkola w celu wypełnienia ob-

owiązku prawnego ciążącego na Przedszkolu w zakresie sprawowania opieki i nadzoru, a także zapewnienia bezpie-
czeństwa dziecku; 

4.2.2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Przedszkola – ustalenia, 
obrony lub dochodzenia roszczeń. 

4.3. W przypadku danych osobowych osób kontaktujących się z Przedszkolem:  
4.3.1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Przedszkola – kontaktu z 

osobami zainteresowanymi działalnością Przedszkola. 
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a 

także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podsta-
wie zgody przed jej wycofaniem) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobo-
wych.  

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu innym odbiorcom tzn. instytucjom upoważnionym z 
mocy prawa lub innym podmiotom uczestniczącym w organizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

7. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynaro-

dowej, chyba że w odrębnym oświadczeniu wyrazi Pan/Pani na to zgodę.  
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne w celu realizacji procesu dydaktyczno-

wychowawczego, przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa, do czasu przedawnienia roszczeń lub do czasu 
wycofania zgody.  

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe na mocy Ustawy Prawo oświa-

towe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082), Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2021 

r. poz. 1915) oraz Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 868) a w zakresie 

danych osobowych, na których przetwarzanie wyrazili Państwo zgodę podanie danych osobowych jest dobrowolne.  

 

 

mailto:przedszkolepolanka@gmail.com

