
Zgłoszenie dziecka na dyżur wakacyjny 

do Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka 

wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie 

 

 
Dane osobowe: 

 

Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………………… 

 

Rok urodzenia dziecka : ……………………………………………………………. 

 

Adres: ………………………………………………………………………………………….. 

 

Imiona i nazwiska rodziców, telefony kontaktowe: 

 

Mama: ……………………………………………….………TEL:……………………………… 

 

Tata: ……………………………………………….…………TEL:……………………………… 

 

Godziny pobytu dziecka w placówce:  od………… do…….…. .   

Wyżywienie w ilości : 

  śniadanie, obiad                                           -  4,00 zł.  

 śniadanie, obiad, podwieczorek               -  5,00zł.  

 

Wpłata za posiłki  płatne z góry na numer konta: 90 8438 0001 0022 3530 2000 0050 

W tytule należy  wpisać imię i nazwisko dziecka  

Zwroty za nieobecności dziecka zostaną przesłane na konto z którego była wpłata. 

 

Ważne informacje (choroby, alergie, specjalne potrzeby dziecka): 

                    
 

Ważne informacje (choroby, alergie, specjalne potrzeby dziecka):  

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

 

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

 

Informacja o osobach, które są upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola 

 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 

przez rodzica 

Stopień pokrewieństwa Seria i numer dowodu 

osobistego 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 



                                                                                       …..................................... 
                                                                                                  podpis rodzica 
                                       

                                                                         

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz udostępnianie podanych danych osobowych.  

Udostępniam dane osobowe w celu otrzymywania telefonicznie, w tym za pomocą SMS informacji 

ze strony Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka  wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie o zachowaniu i postępach oraz samopoczuciu mojego dziecka  

(tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy stan zdrowia dziecka, czy jego zachowanie mocno zaniepokoją 

nauczyciela prowadzącego grupę dyżurną).  
 

□ TAK 

□ NIE 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku 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), Dziennik Urzędowy UE – 4.5.2016 L 119/1. 
 
1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Sarnowie mieszczącym się 

przy ul. Szkolna 5, 42-512 Sarnów. 

2. Dane nie będą przekazywane do innych odbiorców, państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

3.Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia dyżuru wakacyjnego pełnionego przez 

Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w 

Sarnowie  

4. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowaniu czy wniesienia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania. 

5. Posiada Pani/Pan prawo do przeniesienia danych. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do uchylenia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.                                          

 

 

 

 

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

                                                                                       podpis rodzica/prawnego opiekuna 
 


