
Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na  
dyżur wakacyjny 

 
 
Zgłaszam dziecko do Miejskiego  Przedszkola nr 5 w Żyrardowie  na dyżur wakacyjny  

w dniach : od  ………………………..  do ……………………….. tj. …………….. dni. 

 
Dziecko przebywać będzie w przedszkolu w godz. od…………..……. do ………..………. 

tj. ………………… godzin dziennie.  

 
1. Informacje o dziecku 
 
Imię i nazwisko  
Data urodzenia  
PESEL  
Adres zamieszkania  

 
2. Informacje o rodzicach/prawnych opiekunach 
 

 Dane matki/prawnej 
opiekunki 

Dane ojca/prawnego 
opiekuna 

Imię i nazwisko 
 
 

 

Adres zamieszkania  
 

 

Tel. kontaktowy  
 

 

Tel. do zakładu pracy  
 

 

 
 
3. Osoby upoważnione do odbioru dziecka 

 

Lp. Imię i nazwisko Stopień 
pokrewieństwa Nr dowodu osobistego 

1.   
 

  

2.   
 

  

3.   
 

  

 



4.    Zobowiązanie rodziców/prawnych opiekunów 
 
         Zobowiązuję się do: 
 

• przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście lub przez upoważnione osoby 
w ustalonych przez przedszkole godzinach, 

• uiszczenia opłaty za pobyt w przedszkolu, zgodnie z zadeklarowanym czasem pobytu 
w przedszkolu 

• przestrzegania postanowień statutu placówki. 
 
  5.   Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów 
             
 

         Ja niżej podpisana/y oświadczam, że w okresie, na który zapisuje dziecko do  przedszkola 

tj. od………………………do……………………. nie będę korzystał/a z urlopu  

wypoczynkowego i nie mam możliwości zapewnienia dziecku opieki.   
 
* Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym Wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem 
świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczam, że zapoznałem(am) 
się z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm. 
- rozdział 6) obejmującymi zasady rekrutacji do przedszkoli oraz przepisami wykonawczymi. 

 
 
 
 

…………………………………… 
(miejscowość, data) 
 
 

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

                             czytelny podpis rodziców / prawnych opiekunów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Klauzula informacyjna 

Na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 
04.05.2016 r., Nr 119, s.1) zwanego w skrócie 
„RODO” informuje się, że: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana 

dziecka jest Miejskie Przedszkole Nr 5 z siedzibą w Żyrardowie, ul. Leszno 19, 
reprezentowane przez Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Żyrardowie. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Joanna Trusińska, z którą można 
skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej 
joanna.trusinska@inbase.pl lub telefonicznie – 22 3500140 

3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w 
celu realizacji założeń statutowych przedszkola podczas organizacji pracy 
Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Żyrardowie w czasie dyżuru wakacyjnego w terminie 
01.08.2020 r.- 31.08.2020 r. na podstawie. art. 6 ust 1 pkt a, c, 

4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane 
do dnia 30 września 2020 r. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych osobowych 
Pani/Pana dziecka,  a także prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania. 

6.  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz dane osobowe 
dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7. Pani/Pana dane oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie zostaną udostępnione 
innym podmiotom. 

8. Pani/Pana dane oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do 
państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

9. Pani/Pan ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych 
oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka w dowolnym momencie, bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

10. Podanie Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka 
jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości 
uczęszczania dziecka do Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Żyrardowie. 

11. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 
 
…………………………………… 
(miejscowość, data) 

…………………..…………………………………………………………….. 
                                 czytelny podpis rodziców / prawnych opiekunów 

mailto:joanna.trusinska@inbase.pl

