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Zwrot do 31 maja 2022 

/do sekretariatu Przedszkola nr 3 Świebodzice, ul. Spokojna 3 

 lub e-mail sekretariat@przedszkole3.swiebodzice.pl/ 

 

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny w sierpniu 2022 

do Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II  w Świebodzicach 

 

1. DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA 

Imię i nazwisko dziecka  

Data urodzenia  

Pesel  

Adres zamieszkania 

kod pocztowy – miejscowość 

ulica - nr budynku- nr lokalu 

 

Grupa przedszkolna   

 

2. DANE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

  

MATKA/OPOEKUNKA PRAWNA 

 

 

OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY 

Imię i nazwisko  

 

 

Adres zamieszkania 

kod pocztowy – miejscowość 

ulica - nr budynku- nr lokalu 

  

Nr telefonu 

 

  

Adres e-mail  

 

  

 

3. DODATKOWE INFORMACJE  

Godziny pobytu w placówce 

 

od godz………………..do godz……………… 

 

Korzystanie dziecka z posiłków /właściwe podkreślić/ 

 

I Śniadanie                 TAK            NIE    

 

II Śniadanie                TAK            NIE    

 

Obiad                          TAK            NIE    
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4. Zgłoszenie dziecka na dyżur wakacyjny w sierpniu 2022 

 

 

dziecko będzie OBECNE w okresie 

 

od…………………do………………… 

 

dziecko będzie NIE obecne w okresie 

 

od…………………do………………… 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE BRAKU MOŻLIWOŚCI ZAPEWNIENIA 

DZIECKU OPIEKI W OKRESIE WAKACYJNYM 

Oświadczam, że oboje rodziców/opiekunów prawnych lub rodzic/opiekun prawny, który 

samotnie wychowuje dziecko, nie są w stanie zapewnić opieki ww. dziecku, gdyż pracują 

i nie korzystają z urlopu (wypoczynkowego, macierzyńskiego/ojcowskiego, rodzicielskiego, 

wychowawczego) w okresie zgłoszenia dziecka na wakacyjny dyżur w sierpniu 2022. 

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

 (podpis matki/opiekunki prawnej)            ( podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 

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

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI 

„Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny w sierpniu 2022” 

  

Oświadczam, że wszystkie podane w „Karcie zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny w lipcu 

2022” dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia. * 

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

 (podpis matki/opiekunki prawnej)            ( podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 

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

*
 Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 

5. Osoby upoważnione do odbioru dziecka – według oświadczenia złożonego w roku 

szkolnym 2021/22, w przypadku zmian prosimy o uzupełnienie danych/ 
 

 

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

 (podpis matki/opiekunki prawnej)            ( podpis ojca/opiekuna prawnego) 

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

 
 

 

 

 

 

(wypełnia dyrektor przedszkola) 

Wniosek rozpatrzony POZTYWNIE – NEGATWNIE 

dziecko zostało – nie zostało przyjęte na wakacyjny dyżur w okresie 

od……………………..do ……………………. 
……………………………………………… 

(data, podpis dyrektora) 
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych- zgłoszenia dziecka 

na dyżur wakacyjny 
Zgodnie z art. 13 ogólnego 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 (RODO) informuję, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zgłoszenia dziecka na dyżur 

wakacyjny jest Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II  z siedzibą  

w Świebodzicach przy ul. Ks. Bolka 17, tel. 74 666 96 48.   

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Przedszkolu nr 2 w Świebodzicach - 

iod@toner.hm.pl. 

3. Dane osobowe dzieci oraz rodziców lub prawnych opiekunów dziecka będą przetwarzane w celu 

zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola na podstawie § 12 oraz § 18 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej 

organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r., poz. 502). 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3, odbiorcami danych 

osobowych zawartych we wniosku będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa.  

5. Dane osobowe dzieci/rodziców/opiekunów prawnych zgromadzone w celu zgłoszenia dziecka na 

dyżur wakacyjny będą przechowywane do końca okresu, w którym dziecko uczęszcza do 

przedszkola. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych rodzic lub prawny opiekun dziecka posiada 

prawo do żądania od  Przedszkola nr 2 w Świebodzicach dostępu do danych, ich sprostowania, 

usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału 

w procesie zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny. Ponadto rodzicom, prawnym opiekunom 

dziecka przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 

RODO. 

8. Dane osobowe nie są przetwarzane na podstawie art. 6 lit e lub art. 6 lit f RODO, dlatego prawo 

wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje.  

9. Rodzic lub prawny opiekun dziecka ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa -organu odpowiedzialnego za 

nadzór nad ochroną danych osobowych, w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym 

z prawem przetwarzaniem danych.  

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na 

przepisy prawa. 

11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

Potwierdzam, że zapoznałem/ łam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych. 
 

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

                                     (data, czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka)  
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