
Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr                                    

Misjonarek  Św. Rodziny w Legionowie 

  rok szkolny 2022/2023 

od dnia 01.09.2022r. do dnia 31.08.2023r. 

I. INFORMACJE O DZIECKU I RODZINIE DZIECKA 

1. Imię (imiona) i nazwisko dziecka:…………………………………………………… 

PESEL dziecka: 

           

2. Adres zamieszkania dziecka ( ulica, nr domu, gmina + kod pocztowy): 

…………………………………………………………………………………………...

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

3. Adres zameldowania dziecka i rodziców (prawnych opiekunów) ulica,                       

nr domu, gmina+ kod pocztowy: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

4. Data urodzenia dziecka:……………………………………………………………… 

Miejsce urodzenia:……………………………………………………………………… 

5. Dane rodziców/prawnych opiekunów 

 Imię i nazwisko matki/prawego opiekuna………………………………………… 

Miejsce pracy …………………………………………………………………………… 

 Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna………………………………………… 

Miejsce pracy……………………………………………………………………………. 

Tel. kom. Matki ( prawnej opiekunki):…………………………………………………. 

Tel. kom. Ojca (prawnego opiekuna):………………………………………………….. 

Email do kontaktu:……………………………………………………………………… 

6. Dodatkowe informacje dotyczące dziecka mogące wpłynąć na jego funkcjonowanie               

w przedszkolu (stan zdrowia, alergie, zainteresowania 

itp.)………………………………………………………………………………………………

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



II. UPOWAŻNIENIA RODZICÓW DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA 

7. Oświadczenie rodziców w przypadku upoważnienia innych osób do odbioru dziecka                       

z przedszkola 

                               

 Ja ...................................................................      nr dowodu osobistego………………………. 
         ( imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna ) 

 

Ja ...................................................................      nr dowodu osobistego……………………….. 
         ( imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna ) 

 

upoważniam do odbioru mojego dziecka z przedszkola następujące osoby : 

 

Lp. Imię i nazwisko Seria i nr dowodu 

osobistego 

Tel. komórkowy 

1.                                                                                         

2.    

3.    

4.    

 

III. ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 

8. ZOBOWIĄZUJĘ /MY SIĘ DO: 

✓ przestrzegania postanowień STATUTU i REGULAMINU PRZEDSZKOLA; 

✓ bieżącego przekazywania do wiadomości przedszkola wszelkich zmian                                

w informacjach podanych w niniejszej Karcie zgłoszenia, zwłaszcza adresu 

zamieszkania i zameldowania dziecka; 

✓ regularnego uiszczania opłat za przedszkole w terminie do 20-stego każdego m-ca; 

✓ przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka; 

✓ przestrzegania punktualności w przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka z przedszkola; 

✓ uczestniczenia w zebraniach dla rodziców; 

✓ systematycznej i odpowiedzialnej współpracy z przedszkolem w dziele kształcenia               

i wychowania dziecka 

✓ pisemnego powiadomienia dyrektora o planowanej rezygnacji z przedszkola                           

z miesięcznym wyprzedzeniem. 

 

Oświadczam, że zapoznałem (am) się z obowiązkami Rodziców i akceptuje je. 

Zgadzam się na wychowanie i kształcenie mojego dziecka w duchu wartości                  

i zasad katolickich. 

 

………………………                                                  ……………………………….. 
             (data)                                                                             

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

                                                                                               
                                                                                               (podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 



 IV. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU 

REKRUTACJI I EDUKACJI 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich                      

i mojego dziecka zawartych w niniejszej Karcie w celu rekrutacji oraz realizacji procesu 

edukacji dziecka w Przedszkolu Niepublicznym Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej 

Rodzin w Legionowie. Zgoda obowiązuje od dnia podpisania do czasu zakończenia czynności 

niezbędnych dla realizacji procesu edukacji w tym czynności archiwizacyjnych. 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) 
 

 

………………………                                                  ……………………………….. 
             (data)                                                                             

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

                                                                                               
                                                                                               (podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 

___________________________________________________________________________ 

• Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach 

realizowanych przez placówkę zadań statutowych jest Przedszkole Niepubliczne 

Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny ul. Sowińskiego 17 w Legionowie, 

e-mail:przedszkolemsf@gmail.com, tel: 22 784 03 04. 

• Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o   

ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000) oraz 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w  celu realizacji 

zadań statutowych Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Misjonarek 

Świętej Rodziny w Legionowie. 

• Zebrane dane są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 

w ustępie powyżej, dochodzenia związanych z nimi roszczeń oraz przez okres 

przechowywania zgodny z i wymagany przepisami prawa.   

• Dane są przetwarzane w jednym lub kilku z poniższych celów: 

a) świadczenia zamówionych usług (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);  

b) spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO);  

c) ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń 

(podstawa:art.6ust.1lit.f)RODO);  

d) dokonywania płatności (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);  

e) marketingowym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);  

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla korzystania z usług 

świadczonych przez Administratora ze względu na charakter tych usług. 

• Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgnbsge4a


• Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

• Każdej osobie, która uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy 

ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  

• Powierzone dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego czy organizacji 

międzynarodowych, administrator nie realizuje zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, w tym profilowania.  

• Odbiorcami przekazanych danych osobowych są: osoby upoważnione przez 

administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków 

służbowych oraz podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności,                     

z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające). 

 

Oświadczam, że zostałem/am zapoznany z przysługującymi mi prawami dotyczącymi 

przetwarzania danych osobowych moich i mojego dziecka przez Przedszkole Niepubliczne 

Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Legionowie. 

 

………………………………………                            …..…………………………. 
Imię i nazwisko rodzica, opiekuna prawnego                                  podpis rodzica/opiekuna prawnego    

 

………………………………………                            …..…………………………. 
Imię i nazwisko rodzica, opiekuna prawnego                                  podpis rodzica/opiekuna prawnego    

 
Legionowo, dn. ………………………… 

 

 

 

 

 


