
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PLACÓWKI  

( proszę o wysłanie wypełnionej karty zgłoszenia na mail: speed1979@interia.eu) 
 

WYPEŁNIĆ  DRUKOWANYMI  LITERAMI 

Dane dziecka 

imię/imiona  

nazwisko  

PESEL  

data urodzenia  

miejsce urodzenia 

dziecka 
 

Adres zamieszkania dziecka 

kod pocztowy/miejscowość  

ulica  

 
Inne ważne informacje o dziecku choroby, alergie, diety pokarmowe, i........................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

Do jakiego żłobka/przedszkola uczęszczało dziecko ………………………………… 

  matka/opiekun prawny ojciec/opiekun prawny 

Imię    

nazwisko   

Data urodzenia rodzica    

Miejsce urodzenia rodzica    

Pesel  lub w przypadku 

braku pesel inny dokument  
  

Telefon rodzica   

E- meil rodzica    

Informacje o miejscu pracy  

Nazwa zakładu pracy    

Adres miejsca pracy    

telefon do pracy    

                                                                     Pobyt dziecka w placówce           

 
            KORZYSTANIE Z  WYŻYWIENIA 
tak                                  nie  

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informujemy, że administratorem Pana/Pani danych 

osobowych oraz danych osobowych dziecka uczęszczającego do Placówki jest Superia Jagoda Ważna//EJS Sp. z o.o.  Inspektor Danych Osobowych dostępny jest pod adresem 

speed1979@interia.eu W/w dane przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych w Statucie i Regulaminie Placówki. Dane udostępniane będą uprawnionym podmiotom na 

podstawie przepisów prawa. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od w/w podmiotu dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz uzyskania kopii danych, ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przet warzania oraz prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięcie. Zebrane dane osobowe nie będą 

przekazywanie do państw trzecich. Przechowywane będą przez cały okres wymagany odrębnymi przepisami prawa. 
 

 
         Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie  dla celów związanych z rekrutacją do placówki zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). 
 

 
        Wyrażam zgodę na publikację zdjęć dziecka z pobytu, uroczystości i imprez  na stronie internetowej placówki  oraz w innych materiałach promujących placówkę oraz wyjść poza 

placówką – wycieczki.  
. 

 
Wyrażam  zgodę na udzielnie pomocy psychologicznej mojemu dziecku oraz kształcenia specjalnego lub innych badań  specjalistycznych  z udziałem współpracy  z lekarzami 
 i pedagogami oraz udzielenie pomocy  dziecku w celu ratowania jego zdrowia i życia. 



 

  Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art.233 k.k. oświadczamy, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.                                                                                                                      
...................................................                                                                                                                        data : …........................                                                                                                                                  

(czytelny podpis rodzica/opiekuna)   


