
KARTA ZAPISU DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY DO PRZEDSZKOLA W TRZEBOWNISKU – WAKACJE 2019 

od 16.07.2019r do 30.07.2019r 

DANE O DZIECKU I RODZINIE 

Imię (imiona) i nazwisko:  

Data urodzenia:  

PESEL: 
lub seria i numer paszportu lub innego 
dokumentu potwierdzającego 
tożsamość : 

           

inny dokument:  

Adres zamieszkania dziecka: 
Miejscowość: …………………………………………………… Gmina: ……………………….. 

Ulica, numer, kod pocztowy: ………………………………………………………………………….. 

Informacje o stanie zdrowia dziecka1:  

Informacje o stosowanej diecie2:  

Informacje o rozwoju psychofizycznym 
dziecka3: 

 

Imiona i nazwiska rodziców dziecka: 

Matki Ojca 

  

Adres zamieszkania rodziców (jeżeli 
jest inny niż adres zamieszkania 
dziecka): 

  

Adres poczty elektronicznej4:   

Numer telefonu 5:   

 

(podpis matki)   (podpis ojca)    (data) 

                                                           
1
  Prosimy o podanie informacji, które rodzic dziecka uznaje za istotne (np. przebyte choroby, urazy, operacje, które mają wpływ na 

stan zdrowia dziecka) – podanie danych jest dobrowolne. 
2
  Prosimy o podanie informacji, które rodzic dziecka uznaje za istotne (np. informacje o uczuleniach) – podanie danych jest 

dobrowolne. 
3
  Prosimy o podanie informacji, które rodzic dziecka uznaje za istotne (np. wady rozwojowe, niepełnosprawność ruchowa, istotne 

orzeczenia lekarskie, opinia lub orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej: dziecko niesłyszące, słabosłyszące, niewidome, słabo 
widzące, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i niepełnosprawnościami sprzężonymi) – 
podanie danych jest dobrowolne. 
4
  Prosimy o jego podanie o ile rodzic go posiada – podanie danych jest dobrowolne. 

5
  Prosimy o jego podanie o ile rodzic go posiada – podanie danych jest dobrowolne. 



 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW 

I. Niniejszym wyrażam / nie wyrażam
6
 zgody na przetwarzanie danych osobowych (moich i dziecka) w rozumieniu art. 23 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) podanych w karcie 

zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w następującym zakresie: imiona i nazwisko dziecka i rodziców, PESEL lub seria i numer 

innego dokumentu tożsamości, adres zamieszkania dziecka i rodziców, informacje o stanie zdrowia, o stosowanej diecie 

i rozwoju psychofizycznym dziecka, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, przez Przedszkole w Trzebownisku 

36-001 Trzebownisko 968, NIP: 517-01-35-871 w celu organizacji dyżuru wakacyjnego w Przedszkolu w Trzebownisku. 

Jednocześnie potwierdzam, że zostałem/am pouczony o tym, że podane dane nie będą udostępniane innym odbiorcom 

oraz, że posiadam prawo dostępu do danych i możliwość ich poprawiania. 

(podpis matki)   (podpis ojca)   (data) 

II. Oświadczenie rodziców w przypadku upoważnienia innych osób do odbioru dziecka z Przedszkola: 

Niniejszym upoważniamy do odbioru z Przedszkola w Trzebownisku naszego dziecka następujące osoby: 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej: Seria i numer dowodu osobistego osoby upoważnionej
7
: 

1.  

2.  

3.  

4  

5  

6  

 

(podpis matki)   (podpis ojca)   (data) 

III. Wyrażamy / nie wyrażamy
8
 zgody na przetwarzanie i umieszczanie wizerunku dziecka z pobytu w przedszkolu, 

uroczystości przedszkolnych, konkursów i imprez przedszkolnych na stronie internetowej przedszkola oraz w innych 

materiałach promujących Przedszkole zgodnie z postanowieniami art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  

(podpis matki)   (podpis ojca)   (data) 

IV. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych dziecka oraz jego rodziców jest Przedszkole w Trzebownisku, 36-001 

Trzebownisko 968, NIP: 517-01-35-871. 

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia zapisów na wakacyjny dyżur przedszkolny 

oraz bezpiecznej organizacji pobytu. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.  

3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny oraz 

bezpiecznej organizacji pobytu. 

 

                                                           
6
  Prosimy skreślić niewłaściwe. 

7
  Osoba upoważniona przez rodziców, podczas odbioru dziecka z przedszkola jest zobowiązana do okazania dowodu osobistego na 

żądanie pracownika Przedszkola w Trzebownisku.  
8
  Prosimy skreślić niewłaściwe. 


