
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „POD TĘCZĄ” w INOWROCŁAWIU 

na rok szkolny 2022/2023 od dnia ................................. 2022 
 

I. DANE O DZIECKU: 

Imię i nazwisko dziecka ...................................................................................................................................................................................... 

Data urodzenia dziecka ...........................................................Miejsce ur. .......................................................................................................... 

Adres zamieszkania dziecka: ulica:  .................................................................................................................... kod ....................................        

miejscowość ...................................................................................... gmina ....................................................................................................... 

Adres zameldowania dziecka: ulica:  .................................................................................................................. kod ....................................        

miejscowość ...................................................................................... gmina ....................................................................................................... 

Odległość od miejsca zamieszkania (proszę podkreślić 1 odpowiedź): poniżej 3 km; powyżej 3 km; od 4-5 km; powyżej 5 do 10 km; powyżej 10 km. 

PESEL dziecka /dane do SIO i ubezpieczenia/ ......................................................................................................................................................  

II. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW /prawnych opiekunów/: 

DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW MAMA TATA 

Imię i nazwisko rodziców  
/prawnych opiekunów/ 

  

Adres zamieszkania rodziców  
/prawnych opiekunów/  

  

Kontakt w czasie pobytu dziecka 
w przedszkolu  
/telefon stacjonarny i ew. komórkowy/ 

 

 

e-mail: 

 

 

e-mail: 

Zawód i miejsce pracy  
/proszę podać, jeśli Państwo zechcą/ 

  

 

III. DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA UPOWAŻNIAM: 

LP NAZWISKO I IMIĘ OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU DZIECKA STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA Z DZIECKIEM UWAGI 

    

    

    

    

    

 

IV. UWAGI RODZICÓW /prawnych opiekunów/ o dziecku OCZEKIWANIA, SUGESTIE: 

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

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

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

V. OŚWIADCZENIE: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole 
Niepubliczne „Pod Tęczą” w Inowrocławiu. W przedszkolu powołano Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się mailowo na adres: iodo@amster.eu; Pani/Pana dane osobowe 
przetwarzane będą w celu określonym w art. 6 ust. 1 pkt. c rozporządzenia, o którym mowa wyżej - dla realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 
r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082). Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, poza przypadkami określonymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych oraz, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia, o którym mowa wyżej. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani 
zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych organizowanych przez 
Przedszkole. 
Oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję: organizację, Regulamin Przedszkola oraz Statut Przedszkola Niepublicznego „Pod Tęczą” w Inowrocławiu. 

 
 
 
 

 

Data .......................................          .............................................................................................................. 
        podpisy: taty /prawnego opiekuna/, mamy /prawnej opiekunki/ 

 
 

 
Oświadczam, że ja niżej podpisany/a, ustaliłam/em z drugim rodzicem/opiekunem zgodę na zapisanie dziecka do Przedszkola (prosimy 
uzupełnić w przypadku gdy nie ma możliwości podpisania umowy przez oboje rodziców/opiekunów) 
 

 

..............................................................................................................      
podpisy: taty /prawnego opiekuna/ lub  mamy /prawnej opiekunki// 


