
 

 
              Niepubliczne Przedszkole 
                    02-441 Warszawa, ul. Redaktorska  2 
    tel. 695 371 705 :22 862 21 40 

    www.bambinolandia.pl   email. bambinolandia@bambinolandia.pl 
 

 

 

 

Karta zgłoszenia dziecka  

do przedszkola  

 
 

Proszę o przyjęcie ....................................................................................................ur. ......................... 

                                             (imię i nazwisko dziecka,  nr PESEL ) 

do  Przedszkola BAMBINIOLANDIA : 

• Od dnia…………………………………………… 

Adres  zamieszkania dziecka  

 

......................................................................................................................................................... 
(miejscowość, kod,-dzielnica, ulica, numer domu) 

 

 

I. Dane rodziców/opiekunów dziecka 

 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów 

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

Adres zamieszkania rodziców/opiekunów 

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

Telefon do natychmiastowego kontaktu.............................................................................................                                        

adres mailowy………………………………………………………………………………………. 

 

II. Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka   

w przedszkolu ( stan zdrowia , ewentualne potrzeby specjalne itp.)  

 

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

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

Inne uwagi, propozycje, sugestie.......................................................................................................... 

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

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

http://www.bambinolandia.pl/
mailto:bambinolandia@bambinolandia.pl


 

 

IV. Oświadczenie o pobycie dziecka w przedszkolu. 

Oświadczam/y, że zobowiązujemy się do regularnego ponoszenia kosztów pobytu  dziecka                          

w Niepublicznym Przedszkolu  BAMBINOLANDIA zgodnie z zawartą umową .  

Jednocześnie oświadczamy, że będziemy współpracować z pracownikami pedagogicznymi w celu 

ujednolicenia procesu wychowawczego domu rodzinnego oraz placówki. 

 

 

V. Oświadczenie o odbieraniu dziecka   z   przedszkola 

Oświadczam/y, że dołączymy pisemne upoważnienie dla osób, które poza nami będą mogły odbierać 

dziecko z placówki . 

 

 

VI. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych 
 

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE . L. 
2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.), dalej RODO informuję: 
 
1. Administratorem jest Niepubliczne Przedszkole BAMBINOLANDIA w Warszawie   

ul. Redaktorska 2, 02-441 Warszawa 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu nr 403 możliwy jest pod adresem email 

jaroslaw.felinski@gazeta.pl 

3. Dane osobowe podane we wniosku przetwarzane będą  na podstawie  art. 6 ust.1  lit. a i art. 9 ust. 2. lit. a RODO w 

związku z ustawą Prawo Oświatowe i ustawą o Systemie Informacji Oświatowej w celu zapewnienia dziecku podczas 

pobytu w publicznym przedszkolu  edukacji przedszkolnej, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-

wychowawczych. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej. 

5. Dane osobowe przekazywane będą odbiorcom na podstawie podpisanych umów o przetwarzaniu danych osobowych 

w imieniu administratora: zapewniającym obsługę informatyczną. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami ustawy Prawo Oświatowe oraz przepisami 

prawa o archiwizacji. 

7. Przysługuje Panu (i) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody 

nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.  

8. Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości uczęszczania dziecka    do przedszkola. 

9. Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 
Niepubliczne   Przedszkole BAMBINOLANDIA w Warszawie, udzieloną w dniu …………………………..w celu 
……………………………… Podpis osoby, której dane dotyczą…………………………. 

10. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących jej 

osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. 
11. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności   z art. 77 RODO. 

 
Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną,  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  
w trybie art. 6  ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2  lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r). 

 
 
 
 
 
Warszawa, dnia...............................             ...................................          ….…………………. 
                                                                        podpis matki                                        podpis ojca 

 

                                 


