
Karta zgłoszenia dziecka na dyżur
 w roku szkolnym 2019/2020

Proszę  o  przyjęcie  mojego  dziecka  ……………………………………………………………………………
                            imię i nazwisko dziecka

Zamieszkałego   …………………………………………………………………………………………..………………………..…………

Urodzonego  …………..………….………  w  ……………..……………...…………  PESEL   ………………………………………

na okres wakacyjny do :

Przedszkola Miejskiego Nr  …………   w Jaworznie,  oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej
Nr ………   w Jaworznie   ( wybrać właściwe).

W okresie od     …………………………………….   do   ………………………………..

Godziny pobytu od    ………………    do    ………………

Dziecko będzie korzystało z posiłków: (obok posiłków należy wpisać tak lub nie)

Śniadanie ………………………….   Obiad   ………………………….     Podwieczorek   ………………………….

W roku szkolnym 2019/2020 dziecko uczęszcza do    ……………………………………………………………………….

 nazwa przedszkola lub szkoły podstawowej

Dane matki:

Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………………………...……….…….………..

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

Telefon kontaktowy, e-mail: …………………………………………………...…………………………………..….……………...

Dane ojca:

Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………………………...…………….………..

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

Telefon kontaktowy, e-mail: …………………………………………………...………………………………….……..…………..

INFORMUJEMY, ŻE:
Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny
są przedszkola/szkoły wybrane przez rodziców lub opiekunów prawnych kandydata w karcie zgłoszenia dziecka na
dyżur; 

Kontakt z inspektorem ochrony danych u każdego Administratora - w każdej placówce - możliwy jest przy użyciu
danych kontaktowych placówki;

Podstawą prawną przetwarzania  danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c) 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 (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych)  (Dz.  Urz. UE 2016: L.119/1),  dalej  zwane RODO, w związku z przepisami
Rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo  oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148);



Odbiorcą danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia dziecka na dyżur będą wyłącznie organy do tego
upoważnione;

Dane osobowe zawarte w karcie zgłoszenia na dyżur nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej;

Dane osobowe  zawarte w karcie zgłoszenia na dyżur będą przechowywane przez okres wskazany w art.  160
ustawy Prawo oświatowe, z którego wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w kartach zgłoszenia
dziecka  na  dyżur  wakacyjny  są  przechowywane  nie  dłużej  niż  do  końca  okresu,  w  którym  dziecko  korzysta
z wychowania przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym;

Rodzicom  lub  opiekunom  prawnym  przysługuje  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich
sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych  oraz  prawo  wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania;

Rodzicom lub opiekunom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO.
W Polsce organem  nadzorczym, o którym mowa jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

Podanie  danych osobowych zawartych  w niniejszym formularzu  i  dołączonych  dokumentach  jest  wymogiem
ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości ubiegania się o przyjęcie dziecka na dyżur; 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowane. 

Oświadczenia rodziców (*proszę zaznaczyć właściwe):

Jaworzno ,  …………….…..…                                                             ...…………………………………………………..
                                    data                                                                                              Podpis matki (prawnego opiekuna)

                                                                                                            ……………………………..……………………..
                                                                                                                                          Podpis ojca (prawnego opiekuna)
Wypełnia przedszkole

Potwierdzenie uczęszczania dziecka do 
przedszkola w roku szkolnym 2019/2020

(pieczątka przedszkola, podpis osoby 
uprawnionej, data)

Potwierdzenie wpływu wniosku do 
przedszkola dyżurującego

(pieczątka przedszkola, podpis osoby 
uprawnionej, data)

1. Oboje rodziców (opiekunowie prawni) 
dziecka pracują zawodowo

Tak* Nie*

2. Niepełnosprawność rodzica dziecka Tak* Nie*

3. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka 
korzystający ze świadczeń pomocy 
społecznej

Tak* Nie*


