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KARTA PRZYJĘCIA DZIECKA  

DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „FANTAZJA” 

 

Proszę o przyjęcie:…………………………………………………….……………………………………………………….……… 
(Imię i nazwisko dziecka) 

 
do Niepublicznego Przedszkola „Fantazja” w roku szkolnym ………………………… od dnia …………………... 
 

1. Dane osobowe dziecka 

Data i miejsce urodzenia  

PESEL  

Adres zamieszkania  

Adres zameldowania  

 

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka 

 MATKA OJCIEC 

Nazwisko i imię   

Nr dowodu osobistego   

Adres zamieszkania   

Miejsce pracy   

Wykonywany zawód   

Nr telefonu do pracy   

Nr telefonu komórkowego   

Nr tel. domowego, adres e-mail   

 
Telefon do natychmiastowego kontaktu: ……………………………………………………….. 
 

1. Oświadczenie o pobycie dziecka w Niepublicznym Przedszkolu „Fantazja”. 

Oświadczam/y, że dziecko będzie korzystać z opieki „Fantazji” w zakresie pobytu stałego  

i zobowiązujemy się do regularnego ponoszenia kosztów pobytu dziecka w/w placówce zgodnie z 

obowiązującym Statutem. Oświadczam, że jego treść jest mi/nam znana. 

 

Tczew, dnia ................................ .................................... .............................................................. 

podpis matki /opiekunki   podpis ojca/opiekuna 
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2. Informacje dotyczące prawdziwości danych. 

Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego 

oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam/y, że w/w. dane są zgodne z prawdą. 

 

Tczew, dnia ............................... .................................... ............................................................ 

  podpis matki /opiekunki                         podpis ojca/opiekuna 

3. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych. 

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dziecka/podopiecznego jest 

Niepubliczne Przedszkole FANTAZJA Emilia Kloska z siedzibą w Tczewie,  

ul. Obrońców Tczewa 12, 83-110 Tczew. Dane osobowe, które pozyskujemy od Państwa 

wykorzystujemy w celu podjęcia czynności przed zawarciem umowy, jej zawarcia  

i wykonania. Dane przetwarzamy w okresie trwania naszych uzgodnień, realizacji umowy  

i rozliczeń po jej zakończeniu. Ww. dane są nam niezbędne do zawarcia i zrealizowania umowy, a 

także zapewnienia prawidłowej opieki i bezpieczeństwa Państwa dziecka w naszej placówce. Dostęp 

do Państwa danych mają: osoby upoważnione przez Niepubliczne Przedszkole FANTAZJA Emilia Kloska 

– nasi pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje 

obowiązki, podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, 

np. podmioty świadczące nam usługi podatkowe, rachunkowe, prawne oraz informatyczne; podmioty 

upoważnione na podstawie przepisów prawa, np. sądy, policja itp. Dane będą przetwarzane na czas 

wykonania łączącej nas z Państwem umowy. Udostępnione przez Państwa dane nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Mają Państwo prawo 

dostępu  

do swoich danych, ich sprostowania, żądania usunięcia oraz prawo przeniesienia danych. Mogą 

Państwo również domagać się ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną 

sytuację, a także w wypadku udzielenia zgody wycofać udzieloną zgodę  

w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie  

na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem. Zakres każdego z tych praw  

oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To z którego 

uprawnienia może dana osoba skorzystać zależeć będzie od podstawy prawnej wykorzystywania przez 

nas danych oraz od celu ich przetwarzania. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do 

państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa 

dotyczących narusza przepisy 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 

 

Tczew, dnia .............................. .......................................   .............................................. 

podpis matki /opiekunki                         podpis ojca/opiekuna 


