
KARTA ZAPISU DZIECKA 2020/2021 
                  

Niepubliczny Żłobek „Kubusiowy Ogród” Miechów Os. Sikorskiego 13 

Imię i nazwisko dziecka ............................................................................................................. 
 

Data ……………………… miejsce urodzenia ....................................  PESEL ……………………………… 

 Dane dotyczące rodziców/opiekunów: 

 Dane dotyczące rodzeństwa (proszę podać imiona, nazwiska i rok urodzenia): 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Adres zameldowania dziecka kod pocztowy gmina

Adres zamieszkania dziecka kod pocztowy gmina

MATKA OJCIEC

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Miejsce pracy, telefon

Godziny pracy

Telefon kontaktowy 
(domowy, komórkowy)

Adres e-mail



…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 Upoważnienie rodziców do odbioru dziecka z placówki przez inne osoby (upoważnić można tylko oso-
by pełnoletnie) 

Ja ..................................................................................................................................... legitymujący się                                 
    (imię i nazwisko rodzica) 

dowodem osobistym ………………………………………… upoważniam  do przyprowadzania  
   (seria i numer dowodu osobistego) 

i odbioru mojego dziecka z przedszkola następujące osoby : 

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

                                                                                                           (podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 
Informacje o stanie zdrowia dziecka:   

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Przebyte choroby zakaźne, urazy itp. :  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
L.
p.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej Seria i nr dowodu osobistego Telefon kontaktowy

   
1.

   
2.

   
3.

   
4.



Wskazania bądź przeciwwskazania poradni specjalistycznych wydane w wyniku przeprowadzonych badań 
lub leczenia szpitalnego:   

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

W przypadku przyjęcia dziecka do placówki zobowiązuję się do: 
• przestrzegania postanowień statutu żłobka 
• podawania do wiadomości przedszkola wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach 
• regularnego uiszczania opłat za żłobek w wyznaczonym terminie  
• przyprowadzania i odbierania dziecka z żłobka osobiście lub przez osobę dorosłą, do tego upoważ-

nioną  
• przyprowadzania do żłobka zdrowego dziecka 
• uczestniczenia w zebraniach rodziców. 

    ..................................................... 
                    (podpis rodzica opiekuna) 

Pouczenie:  

• Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo-
wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporzą-
dzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) 
informujemy, że:  

1. Administratorem  danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Niepubliczne Przed-
szkole „Kubusiowy Ogród” w Miechowie os. Sikorskiego 13 

Organ Prowadzący ASMIR sp. z o.o., ul. Ks. Józefa Meiera 20G/1B, 31-236 Kraków; 

2. kontakt z  Administratorem  - jest możliwy przy użyciu danych kontaktowych placówki; 

3. dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu 
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego  - do dnia 24 maja 2018 r. art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochro-
nie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.), - od 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z art. 139 w zw. z art. 149 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203), które określają treść karty zapisu do przedszkola  , kryteria 
rekrutacyjne i sposób ich określenia przez organ prowadzący, zasady dostosowania placówki do indywidual-
nych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, a także zasady prze-
chowywania danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego; 

4. odbiorcą danych osobowych zawartych w karcie zapisu może być: uprawniony podmiot obsługi informatycz-
nej dostarczający na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organy administracji publicznej 
uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa; 

5. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej; 

6. dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z którego wynika, że 
dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępo-
wania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wycho-
wania przedszkolnego w danym  przedszkolu. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych  zgromadzone w ce-
lach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w  przedszkolu, które przeprowadzało  postępowanie  
rekrutacyjne, przez okres roku. 



7. prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka (kandydata), żąda-
nia ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z 
udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przy-
padkach określonych w art. 18 RODO; 9. w ramach prowadzenia procesu; 

8. w ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) 
RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze 
względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) 
RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO; 

9. w trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podej-
mowania decyzji ani do profilowania, a których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decy-
zje dotyczące przyjęcia do przedszkola nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili 
kandydatów; 

10. rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji 
narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z 
art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym, o którym mowa jest Generalny Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowy-
ch narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie, jeśli w przyszłości powołany by został innych 
organ nadzorczy, ten organ właśnie będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi 
dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu 
naboru, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego; 

11. podanie danych zawartych w niniejszym formularzu  nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożli-
wiającym ubieganie się o przyjęcie do przedszkola  , co wynika w szczególności z przepisów wskazanych w 
pkt 3, co oznacza, że podanie danych zawartych we karcie zapisu  jest konieczne dla uczestniczenia w proce-
sie rekrutacji do przedszkola. 

Oświadczenia wnioskodawcy: 

 1. Oświadczam, że podane w karcie zapisu  dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie  dla potrzeb związany-
ch z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z kartą oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). 

…………………………………………   ………………………………………… 

Data i podpis matki/opiekunki prawnej                            Data i podpis ojca/opiekuna prawnego 
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