
Karta zgłoszenia dziecka 
na dyżur wakacyjny w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II 

w Supraślu  w roku szkolnym 2017/2018 
SIERPIEŃ 2018r. 

 
1. Dane dziecka: 

Imię i nazwisko dziecka  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL dziecka  

Adres zamieszkania  

 
2. Dane rodziców/opiekunów prawnych dziecka: 

 Matka/Opiekun Ojciec/Opiekun 

Imię i nazwisko   

Adres zamieszkania 
  

Telefon   

3. Deklarowany pobyt dziecka w placówce: 
godziny pobytu dziecka w placówce: od ………… do ………… 

 
4. Dodatkowe informacje o dziecku (np. stan zdrowia, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta - 

zalecenia lekarskie itp.) 
DIETA                               tak  …………….                       nie……………… 

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

5. Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola 

Do odbioru dziecka upoważniam następujące osoby:1....................................................................... 
.................................................................................................... 
(imię i nazwisko)                                             (miejsce zamieszkania) 

 
................................................................... .......................................................................................................... 
(nr dowodu osobistego)                                              ( nr telefonu) 

 
2....................................................................... .................................................................................................... 
(imię i nazwisko)                                             (miejsce zamieszkania) 

 
................................................................... .......................................................................................................... 
(nr dowodu osobistego)                                              ( nr telefonu) 

 
3....................................................................... .................................................................................................... 
(imię i nazwisko)                                             (miejsce zamieszkania) 
 

................................................................... .......................................................................................................... 
(nr dowodu osobistego)                                              ( nr telefonu) 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka-od momentu jego 
odbioru przez wskazaną powyżej przez nas osobę. 

Supraśl, dnia ……………………............………………………………………………………… 
(czytelny podpis rodzica/opiekuna) 



 
6. 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 

informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi 
       im. Jana Pawła II  z siedzibą w Supraślu, ul. Piłsudskiego 1A, tel: 857183623, mail: 
przedszkolezoi@wp.pl 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła 

II w Supraślu możliwy jest pod numerem tel: 857183623 lub adresem email: przedszkolezoi@wp.pl. 
3. Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane dla celów związanych z pobytem dziecka w przedszkolu 

podczas dyżuru wakacyjnego.  
4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat. 
5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
6. Posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia 

zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma 
wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.  

7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych. 

8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do celów związanych z pobytem dziecka w przedszkolu 
podczas dyżuru wakacyjnego.  

 

 

 

 
………………………………….. 

         (podpis Administratora) 

 

 

7. Przyjęcie karty zgłoszenia dziecka w przedszkolu (wypełnia przedszkole): 
 
 
 
 
…………………………………                               …………………………………… 

                          (data)( podpis przyjmującego) 
 

 
 

8. Załączniki: 

L.p. Zaświadczenie z zakładu pracy  Tak Nie 

1. Matki/opiekuna prawnego   

2. Ojca/opiekuna prawnego   

 


