
 

....................................                                                                                                          
      (pieczęć przedszkola)      

Karta zgłoszenia dziecka 

do Miejskiego Przedszkola „Mali Odkrywcy” w Ełku 

 na dyżur wakacyjny 01 lipca - 10 sierpnia 2022 r.
1. Dane osobowe dziecka                                                                                                 

Imiona Nazwisko Data i  miejsce urodzenia

 2. Adres zamieszkania dziecka                                                                                                          

Miejscowość Ulica nr domu nr lokalu

3. PESEL dziecka
     

 4. Dane rodziców/opiekunów prawnych 

Lp. Dane matki/opiekuna prawnego Dane ojca/opiekuna prawnego

1) Imię i nazwisko

2) Adres zamieszkania

3) Telefony kontaktowe

5. Osoby dorosłe upoważnione do odbierania dziecka z przedszkola 

Imię i nazwisko
Stopień pokrewieństwa 

dla dziecka
Tel. kontaktowy

6. Informacje o dziecku

a) Alergie pokarmowe dziecka..................................................................................................
b) Uwagi dotyczące dziecka, skierowane do nauczyciela (nawyki/zachowania, na które należy zwrócić 
    uwagę) propozycje, sugestie, oczekiwania ..................................................................................................
    .......................................................................................................................................................................



    .......................................................................................................................................................................
    .......................................................................................................................................................................
    .......................................................................................................................................................................

7. Wymagane do wniosku zgody, zobowiązania i oświadczenia rodziców/opiekunów dziecka ((jako obowiązkowe do 
wypełnienia i podpisu; wpisać znak X w odpowiednich kratkach)

Wyrażam zgodę na ewentualną interwencję medyczną podczas pobytu dziecka w przedszkolu. 

Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, zgodnie z  
Rozporządzeniem 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL); oraz Ustawą  z dnia 10 
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 1), 2), 3) (Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r. Poz. 1000), do celów związanych z 
organizacją dyżuru wakacyjnego w przedszkolu – w lipcu i sierpniu 2021 r.
Odbiorcami  danych  udostępnionych  w  formularzu  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa.
Każdemu, którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych,  
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
Każdemu, którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się  
ochroną danych osobowych.

Wyrażam zgodę na pobyt dziecka poza terenem przedszkola (np.: spacer)      

Zobowiązuję się do przestrzegania zasad obowiązujących w przedszkolu/Statutu Przedszkola

Zobowiązuję się do przyprowadzania do przedszkola zdrowego dziecka.

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora przedszkola o zmianach sytuacji prawnej dziecka oraz zmianach 
danych teleadresowych,

Oświadczam,  że  wszystkie  dane  przedstawione  we  wniosku  są  prawdziwe. Jestem  świadoma/y/ 
odpowiedzialności         karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

8. Pozostałe informacje
Na terenie przedszkola nie będą podawane leki na prośbę rodzica/opiekuna prawnego.

        

Ełk, dnia...............................                                                                            .........................................................

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

                                                                                                               podpisy czytelne rodziców/opiekunów

Załączniki:
- zgoda na dokonanie zwrotu nadpłaty za miesiące lipiec - sierpień 2022 r. 



Proszę o podpisanie i zwrot

 

Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Ełku

ul. M. Kajki 8A

19-300 Ełk.

Zgoda na dokonanie zwrotu nadpłaty.

Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………………………...

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

Wyrażam zgodę na dokonanie zwrotu nadpłaty za wakacje (rozliczenie na koniec sierpnia) na moje konto:

Imię i nazwisko rodzica ………………………………………………………………………..

Nazwa banku: ……………………………………………

Nr konta:

                          

 

 Ełk, …………………………                                               ….……………………

               Data                                                      podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych:

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  (4.5.2016 L 
119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) oraz w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018r o Ochronie danych osobowych.

 Informujemy, iż dane zawarte w powyższym formularzu są nam niezbędne do dokonania zwrotu opłaty.

 Dane osobowe  będziemy przetwarzać w okresie wykonywania  transakcji w czasie,  przez który możesz wnieść reklamację lub pozew, a także w 
okresie, przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie ustaw w tym w szczególności ustaw podatkowych i rachunkowych.

 Odbiorcami danych udostępnionych w formularzu będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 
prawa.

 Każdemu, którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,  
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

 Każdemu, którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.


