
Karta wychowanka 

Punktu Przedszkolnego  „ Kornelki ‘ w Guzewie

w roku szkolnym 2020/2021

Dane osobowe dziecka

Nazwisko Imię/imiona

Data i miejsce
urodzenia

Miejsce
zamieszkania

adres

PESEL

Dane rodziców/opiekunów prawnych dziecka

Dane Matki/opiekunki prawnej Ojca/opiekuna prawnego

Imię/imiona

Nazwisko/nazwiska

telefon

mail

Informacje dodatkowe

Informacje o dziecku, które 
rodzice/ prawni opiekunowie 
uznają za zasadne mogące 
wpłynąć na funkcjonowanie 
w przedszkolu, w tym np. stan 
zdrowia dziecka, alergie, 
przyjmowane przewlekle leki itp.

Pobyt dziecka w Punkcie 
Przedszkolnym w Guzewie

właściwe zaznaczyć 
krzyżykiem

bezpłatny 8.00-13.00

Godziny ponadprogramowe
płatne /bezpłatne dla dzieci 6-
letnich realizujących roczne 
obowiązkowe przygotowanie 
przedszkolne/

6.00-7.00

7.00-8.00

13.00-14.00

13.00-15.00

13.00-16.00

13.00-17.00

13.00-18.00

Posiłki śniadanie Tak * Nie*

obiad Tak * Nie *

podwieczorek Tak * Nie 



Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w bezpłatnych 
zajęciach z religii.

Tak * Nie *

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w bezpłatnych 
zajęciach dodatkowych organizowanych na terenie placówki.  

Tak * Nie *

Wyrażam zgodę na udzielanie mojemu dziecku pomocy 
psychologicznej – pedagogicznej na terenie placówki.

Tak * Nie *

• Właściwe zakreślić

Deklaracje, upoważnienia i zobowiązania rodziców

I. Upoważniamy do odbioru z Punktu Przedszkolnego w Guzewie mojego dziecka wymienione 

poniżej osoby poza rodzicami/opiekunami prawnymi.

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego 

odbioru przez nas, bądź osoby upoważnione do odbioru wymienione poniżej.

Imię i nazwisko Nr dowodu osobistego Telefon kontaktowy



II. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI KARTY WYCHOWANKA I OCHRONY DANYCH 
OSOBOWYCH

1. Przyjmuję do wiadomości , że

a) Karta wychowanka zachowuje ważność na jeden rok szkolny,

 tj. od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

2. Oświadczam, że 

a) wszystkie dane zawarte w karcie wychowanka są prawdziwe,

b) niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianach danych zawartych w karcie 

wychowanka 

c) Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

Rzgów, dnia...........................................                                                 

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

podpis matki/opiekunki prawnej dziecka                                                           podpis ojca/opiekuna prawnego dziecka 



Rzgów ,  dn. ………….……………...2020r.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z dnia 
24.05.2018r. poz. 1000). oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679  
z 27 kwietnia 2016r. w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016)
wyrażam zgodę na przetwarzanie niżej wymienionych danych osobowych mojego dziecka:

 …………………………………………………………..…………………………..      
                                                                  /Imię i nazwisko wychowanka /

Zgoda udzielona jest tylko na przetwarzanie danych podawanych dobrowolnie, w szczególności na ich 
udostępniania w podanym niżej zakresie.

Lp. Zakres
danych

Cel
przetwarzania

Odbiorcy
lub kategorie odbiorców danych

Zgoda
(zakreślić)

1. Imię i 
nazwisko , 
pesel

ubezpieczenie 
imienne

Firmy ubezpieczeniowe TAK/NIE

2. Imię i  
nazwisko 
numer 
telefonu

/wycieczki 
przedszkolne/

Nauczyciele  oraz inni opiekunowie 
wycieczek

TAK/NIE

3. Imię i  
nazwisko ,  
wiek , 

 Konkursy Organizatorzy (dane każdorazowo na 
formularzach zgłoszeń)

TAK/NIE

4. Wizerunek /publikowanie na 
przedszkolnej 
stronie WWW 
wizerunku 
uczestników 
ważnych wydarzeń 
z życia przedszkola/

Dane będą publicznie dostępne TAK/NIE

5. Imię, 
nazwisko, 
grupa, 
osiągnięcia 
wychowanka

/publikowanie na 
szkolnej stronie 
WWW imion            
i nazwisk laureatów 
konkursów itp./

Dane będą publicznie dostępne TAK/NIE

6. Imię, 
nazwisko, 
wizerunek 
wychowanka

/fotograf/ Firmy fotograficzne w ramach zawartej 
umowy z gwarancją usunięcia danych po 
wykonaniu zlecenia

TAK/NIE



Informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych w ww.  zakresie będzie:  

Przedszkole Publiczne w Rzgowie

 Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod@przedszkole.rzgow.pl

 Dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 a RODO).

 Dane będą udostępniane wyłącznie odbiorcom w celu realizacji pierwotnego celu.

 Dane będą przechowywane do czasu odwołania zgody.

 Posiada  Pani/Pan prawo dostępu do treści  swoich danych oraz prawo ich  sprostowania,

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

 Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego. 

 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest  niezbędne do realizacji ww. celu.

 Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.                                                                

 Dane podaję dobrowolnie, z tym że:
– brak zgody w punkcie 1. jest równoznaczny z rezygnacją objęcia dziecka ubezpieczeniem 
indywidualnym ( ubezpieczenie nie jest obowiązkowe )
– brak zgody w punkcie 2. skutkować będzie niemożliwością uczestniczenia dziecka w 
wycieczkach przedszkolnych (poza przedmiotowymi, odbywających się w ramach zajęć);
– brak zgody w punkcie 3. jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa w konkursach 
– brak zgody w punkcie 4. jest równoznaczny z nieupublicznianiem wizerunku na stronie 
www
- brak zgody  punkcie 5. jest równoznaczne z nieupublicznianiem danych osobowych na 
stronie www
– brak zgody w punkcie 6. jest równoznaczny z nieupublicznianiem wizerunku w związku z 
organizowanymi sesjami fotograficznymi.

                                                                                  

       …………..........................................................
                                                                                            
    podpis rodzica /opiekuna prawnego                                                                                       
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