
Przedszkole nr 13 ( niepubliczne) ......................................................
ul. Żwirowa 11 miejscowość i data

63-900 Rawicz

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Imię i  nazwisko dziecka

Data i miejsce urodzenia

Adres zamieszkania

Data przyjęcia do przedszkola:

imię i nazwisko Matki/opiekuna: nr telefonu:

Imię i nazwisko Ojca/opiekuna: nr telefonu:

adres e-mail:

......................................................
Podpis rodziców lub prawnych opiekunów

Przedszkole nr 13 ( niepubliczne) ......................................................
ul. Żwirowa 11 miejscowość i data

63-900 Rawicz

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Imię i  nazwisko dziecka

Data i miejsce urodzenia

Adres zamieszkania

Data przyjęcia do przedszkola:

imię i nazwisko Matki/opiekuna: nr telefonu:

Imię i nazwisko Ojca/opiekuna: nr telefonu:

adres e-mail:

......................................................
Podpis rodziców lub prawnych opiekunów

Adres zameldowania                          
(jeśli jest inny niż zamieszkania)

Adres zameldowania                          
(jeśli jest inny niż zamieszkania)



3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy 

6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa

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

3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy 

6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa

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

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) administratorem danych osobowych uczniów jest Przedszkole nr 13 niepubliczne Krystyna Bidowaniec; ul.Żwirowa 
11; 63-900 Rawicz
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie 
z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) każdy rodzic posiada prawo do dostępu do danych osobowych swoich i swojego dziecka , ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
5) rodzic ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Ja, niżej podpisany…………………………………………………………….. , niniejszym oświadczam , że zapoznałam/łem 
się z powyższymi informacjami na temat przetwarzania moich danych  osobowych i danych osobowych mojego 
dziecka.

(miejsce, data i podpis )

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) administratorem danych osobowych uczniów jest Przedszkole nr 13 niepubliczne Krystyna Bidowaniec; ul.Żwirowa 
11; 63-900 Rawicz
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie 
z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) każdy rodzic posiada prawo do dostępu do danych osobowych swoich i swojego dziecka , ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
5) rodzic ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Ja, niżej podpisany…………………………………………………………….. , niniejszym oświadczam , że zapoznałam/łem 
się z powyższymi informacjami na temat przetwarzania moich danych  osobowych i danych osobowych mojego 
dziecka.

(miejsce, data i podpis )


