
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO – 
GRUPA POPŁUDNIOWA 

 

w roku szkolnym 2022/2023 
 

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

 

Data i miejsce urodzenia dziecka…………………………………………………………...… 

 

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

 

Imiona i nazwiska rodziców: 

- matki …………………………………………………………telefon …...………………… 

 

- ojca …………………………………………………………..telefon ……………………… 

 

Miejsce pracy rodziców : 

- matki …………………………………………………….…..telefon ……………………… 

 

  czas pracy …………………………………………………………………………………... 

 

-ojca …………………………………………………………..telefon ………………………. 

 

  czas pracy …………………………………………………………………………………... 

 

 

*Powód przyjęcia dziecka do oddział przedszkolnego – grupa popołudniowa: 
- ze względu na czas pracy rodziców; 

- inne okoliczności wymagające pozostawienie dziecka na świetlicy: 

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

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

 

Deklaruję obecność dziecka na świetlicy do godziny:  zaznacz x 

15.00  15.30  16.00  

 

 

Upoważniam następujące osoby do odbioru mojego dziecka: 

Lp. Nazwisko i imię telefon 

1.   

2.   

 

 

……………………..………………… 

                                                                                              podpis rodzica 

 

 

*właściwe zaznaczyć 

 

 

 



 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  
 

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA 
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. Mariana 
Wiewiórowskiego w Gomulinie, z siedzibą pod adresem: Gomulin, ul. Szkolna 2, 97-371 Wola 
Krzysztoporska. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: 
szkolagomulin@wp.pl bądź pod wskazanym adresem. 

 
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 
Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się: 

• pisemnie – iod@bodo24.pl 
 
CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe związku ze zgłoszeniem dziecka do świetlicy. 

 
WYMOGI I KONSEKWENCJE 
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest 
zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania wymaganych danych jest brak możliwości 
zapisu dziecko na świetlicę szkolną.  

 

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH 
Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być: 

• Inspektor Ochrony Danych Mateusz Szenbek z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 

281/721; 

• właściwie upoważnione osoby fizyczne, prawne lub inni odbiorcy posiadający podstawę 

prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcy, którym muszą zostać 

ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

• podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi pocztowe, 

kurierskie oraz prawne na rzecz Szkoły. 

 
CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Podane dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia sprawy, a następnie przez okres 
wynikający z przepisu prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa wewnętrznego – Jednolitego 
Rzeczowego Wykazu Akt.  
 
PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH 
Przysługujące prawa: 

• prawo do kopii danych i dostępu do informacji o przetwarzaniu; 
• w uzasadnionych przypadkach prawo do sprostowania niepoprawnych bądź nieaktualnych 

danych osobowych; 
• w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia niepoprawnych bądź niepotrzebnych 

danych osobowych; 
• w uzasadnionych przypadkach prawo do ograniczenia przetwarzania do momentu wykazania 

celu przetwarzania i zgodności z prawem; 
• w uzasadnionych przypadkach prawo do wniesienia sprzeciwu w stosunku do przetwarzania 

związku ze szczególną sytuacja osoby fizycznej, której dane dotyczą; 
• jeżeli decyzje w stosunku do danych osobowych będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, to prawo do niepodlegania zautomatyzowanej decyzji; 
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.Organem nadzorczym w Polsce jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie na ulicy Stawki 2 i 
wszystkie dane kontaktowe znajdują się na platformie www.uodo.gov.pl. 

 

 

………………………………. 

                                                                                                                  podpis rodzica 

 

 

 


