
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 

 do Niepublicznego Przedszkola "FAUSTYNKA" W Mystkowie 

 na rok szkolny  2023/2024 (od 1.IX.2023r. do 31.VIII.2024r.) 

   DANE DZIECKA 

Imię i nazwisko:   

Data i miejsce urodzenia:   

PESEL:   

Adres zamieszkania:   

   

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW MATKA OJCIEC 

Imię i nazwisko:     

Adres zamieszkania:     

Miejsce pracy:     

Telefon kontaktowy:     

   

POZOSTAŁE DANE O DZIECKU     

Czas pobytu: od: do: 

Ilość posiłków: śniadanie:                     obiad:                   podwieczorek: 

   

POZOSTAŁE DANE O DZIECKU TAK NIE 

Stałe choroby:     

Wady rozwojowe:     

Alergie, dieta:     

Czy dziecko jest pod opieką poradni 

specjalistycznej?  
    

Czy dziecko posiada orzeczenie, 

opinię poradni psychologiczno -

pedagogicznej? 

    

   
OŚWIADCZENIA/ZOBOWIĄZANIA 

Oświadczam , że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ,,Karcie zgłoszenia dziecka do 

Niepublicznego Przedszkola ”FAUSTYNKA”’ dla potrzeb niezbędnych do organizacji pracy i funkcjonowania placówki 

(Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych) 

Zobowiązuje się do regulaminowego i terminowego  dokonywania opłat związanych z korzystaniem przez moje dziecko z 

przedszkola (do 15 każdego dnia miesiąca). 

Oświadczam, iż dane w niniejszej karcie są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadom (a) odpowiedzialności karnej 

za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy. Zobowiązuję się do informowania dyrektora przedszkola o każdorazowej  

zmianie powyższych danych.  

Oświadczam, że zapoznałam (em) się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania danych osobowych moich i 

członków mojej rodziny oraz wyrażam zgodę na zbieranie  i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie 

dydaktyczno-wychowawczej działalności przedszkola. 

   

Data:                                 Podpis matki:     Podpis ojca: 

  
 



Pouczenie: 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej „RODO”). 

Informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych w ramach procesu rekrutacji jest Niepubliczne Przedszkole „Faustynka”. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych u Administratora- w placówce- jest możliwy przy użyciu danych kontaktowych palcówki; należy pamiętać iż 

powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor danych nie 

posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu naboru, a w szczególności informacji o statusie zgłoszenia, ani wynikach rekrutacji; 

3.  Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa; 

4. Informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego , w tym w szczególności o fakcie zakwalifikowania i przyjęcia kandydata  będą 

wywieszone w siedzibie placówki; 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej; 

6. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 169 ustawy Prawo oświatowe, z którego wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone 

w celach postępowania rekrutacyjnego, oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu w którym 

dziecko korzysta z  wychowania przedszkolnego w danym niepublicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w innej formie wychowania 

przedszkolnego.  Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w niepublicznym 

przedszkolu, które prowadziło postępowanie rekrutacyjne , przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, została wniesiona 

skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem; 

7. Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka (kandydata), żądania ich sprostowania lub usunięcia. 

Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponad to przysługuje im prawo do żądania 

ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 

8. W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu 

na podstanie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest. 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO; 

9. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji  nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania , o 

którym mowa w art. 22. ust.1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do przedszkola nie zapadają automatycznie oraz, że nie 

buduję się żadnych profili kandydatów; 

10. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata , jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, 

przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art.77 RODO. W Polsce organem nadzorczym o którym mowa, jest Generalny 

Inspektor Ochrony  Danych Osobowych adres siedziby:  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza 

przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie , jeśli w przyszłości powołany by został inny organ nadzorczy, ten organ właśnie będzie właściwy do 

rozpatrywania skargi, z ty, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś 

przebiegu procesu naboru, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują  przepisy Prawa oświatowego; 

11. Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym 

ubieganie się o przyjęcie do przedszkola, co wynika w szczególności z przepisów wskazanych w pkt. 3 , co oznacza, że podanie danych zawartych we 

wniosku, jest konieczne dla  uczestniczenia w procesie rekrutacji do przedszkola; 

 Wnioskodawca ma prawo do odmowy udzielenia informacji na temat spełniania przez dziecko poszczególnych kryteriów, oznacza to jednak 

rezygnację z przywilejów jakie daje to kryterium; 

 

Oświadczenia wnioskodawcy: 

1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku, dla potrzeb związanych z 

postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2016r. poz. 922 z  póz. zm.) 

 

 

 

 

 

Data:                                 Podpis matki: 

 

Podpis ojca: 
 

 


