
 

 

KARTA ZAPISU DO PRZEDSZKOLA  BAJKOWA AKADEMIA   

NA ROK SZKOLNY ……… / ……… 

I. Dane dziecka:   

Imię  Drugie imię   

Nazwisko  

PESEL  

Data urodzenia dzień miesiąc rok 

 

II. Pozostałe informacje o dziecku  

Adres zamieszkania dziecka 

Województwo  Ulica  

Powiat  Nr budynku/lokalu  

Gmina  Kod pocztowy  

Miejscowość  Poczta  

 

III. Dane osobowe opiekunów prawnych  

 Opiekun 1 Opiekun 2 

Imię i nazwisko   

Telefon   

E-mail   

Adres zamieszkania: 

 

 

 

 

  

 



 

IV. Oświadczenie dotyczące treści zgłoszenia  

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczam, że podane powyżej dane 

są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku stwierdzenia, że 

przyjęcie dziecka do placówki nastąpiło w wyniku podania nieprawdziwych danych, dziecko 

zostanie w trybie natychmiastowym skreślone z listy uczęszczających do tej placówki.  

__________________________________________ 

                   podpis opiekuna prawnego  

V. Przetwarzanie danych osobowych  

Administratorem danych osobowych jest Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka  z siedzibą przy ul. 
Malczewskiego 139,  80-114 Gdańsk. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: 
biuro@iwrd.pl, telefonicznie pod numerem 58 341 44 41 lub pisemnie pod adresem: Instytut Wspomagania 
Rozwoju Dziecka, ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk. U Administratora danych osobowych został 
wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@iwrd.pl lub 
pisemnie na adres: Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk, 
z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 
danych. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy o świadczeniu usług w przedszkolu. Dane 
mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora. Podmiot 
przetwarza dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od celu przetwarzania. Administrator zapewnia prawo 
dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.       
W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy 
przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, 
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Można 
przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy 
skontaktować się z Administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są 
wyżej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji Umowy 
 o świadczeniu usług w przedszkolu.  
 

 Oświadczam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

__________________________________________ 

                   podpis opiekuna prawnego  

 

Gdańsk,  dnia ……………….. 


