
                                                                                Załącznik nr 1 
                                                                                                                      do Regulaminu  dyżuru  wakacyjnego    

                                                                                                         Przedszkola Samorządowego 
                                                                                  w Sędziszowie                                                                    

                                                                                                                                  
…………………………………                                                                                …….………….………………………. 
  Pieczątka  przedszkola                                                                                                      data wpływu  
                
                       KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY 2021    
     

lp. Nazwa i adres placówki 
data dyżuru 

/od dnia….-do dnia…../ 

 
Deklarowany czas pobytu dziecka 
w   przedszkolu: 
 

1. 

Przedszkole 
Samorządowe   
w Sędziszowie 
 

 

 
Od godz………. do godz………… 
 
śniadanie , obiad , podwieczorek   
 

 
1. Nazwisko i Imię dziecka……………………………………………………………...………….…. 

2. Data i miejsce urodzenia dziecka ………………………………w   ….…………………………… 

   PESEL dziecka      

3. Adres zamieszkania……...……………………………………………………… …………………. 

4. Telefony rodziców/opiekunów prawnych:   ………..............................  …..…………......................                                     

5. Oświadczenie o sposobie odbierania dziecka z przedszkola. 

    -    Rodzice /opiekunowie prawni 

      ……………………………………..                           …………...….………………………                                                                                        
                    (Nazwisko i Imię )                                                                                  (Nazwisko i Imię )       
 
    -  Oświadczamy, że bierzemy  na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku odebrania   

dziecka przez inne  osoby: 
 
Lp Imię i nazwisko osoby  

upoważnionej do odbioru 
Nr dowodu osobistego  Stopień pokrewieństwa 

1    
2    
3    
4    

 
  ………….………                                           …………………………………..………. 
       (data )                                                          (czytelne podpisy rodziców/ opiekunów)  
 
6.  Oświadczenia rodziców/ (opiekunów prawnych) -  załącznik nr 2 do zarządzenia  nr 

14/2019/20 Dyrektora  Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie z  dn. 12.05.2020r.   
„Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu Samorządowym w związku z 
wystąpieniem COVID19”.  

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

    ( data  )                                                                            (podpisy rodziców/ opiekunów) 

           



 
 
7. Wyrażamy zgodę / nie wyrażamy na publikację  zdjęć  mojego dziecka na stronie 

internetowej   przedszkola. 
 
………………….…                                                         ……………………………………. 
     (data )                                                                                 (podpisy rodziców/ opiekunów) 
 
 
8. Oświadczamy, że dane podane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
……………….                            ..…………….………….                 …………………………. 

    data                   czytelny  podpis matki/opiekunki prawnej 

   

   czytelny   podpis ojca/ opiekuna prawnego 

 

 
  
11.  Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia    

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  

Przedszkole Samorządowe w Sędziszowie 
Os. Na Skarpie 8, 28-340 Sędziszów; 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: 
Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla 
ul. Wapiennikowa 2 lok. 4 
25-112 Kielce 
email.: iod@czi24.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
w placówce na podstawie: 

• Art. 6 ust. 1 lit.  a) i c) i Art. 9 ust. 2 lit. a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 
na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich 
przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać 
osobie, której dane dotyczą;  dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym  
z przepisami prawa i zobowiązań wynikających z zawartych umów;  

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych 
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością 

uczestnictwa w procesie realizacji usługi; 
9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania. 

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

 
                          data        podpis matki/opiekunki prawnej           podpis ojca/ opiekuna prawnego 

 

 

                                                                                            ……………………………………. 
Sędziszów dn,…………………..…                                           (podpis dyrektora przedszkola) 
 


