
1 

 

KARTA INFORMACYJNA DZIECKA  

 
uczęszczającego do Publicznego Przedszkola "Baśniowa kraina" w Połajewie  

w roku szkolnym 2020/2021 

 

 
 

I. DANE OSOBOWE DZIECKA I RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW  

 

IMIONA I NAZWISKO 

DZIECKA 

 

DATA I MIEJSCE URODZENIA 

DZIECKA 

 

PESEL DZIECKA 

 

 

 

 

          

 

ADRES ZAMIESZKANIA  

 

 
 

ADRES ZAMELDOWANIA (wpisać jeżeli meldunek jest inny niż adres zamieszkania) 

 

 

 

KTÓRY ROK DZIECKO 

UCZĘSZCZA DO PRZEDSZKOLA 

 

IMIĘ I NAZWISKO RODZICÓW/ 

PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

DZIECKA 

MATKI  

OJCA  

 

TELEFON DO KONTAKTU 

RODZICÓW/ PRAWNYCH 

OPIEKUNÓW DZIECKA 

MATKI  

OJCA  

MIEJSCE PRACY RODZICÓW/ 

PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

DZIECKA 

MATKI  

OJCA  

 

 

II. WAŻNE INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA (alergie, choroby 

przewlekłe, zalecenia lekarskie, stale przyjmowane leki,  niepokojące zachowania ) 

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

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

………………………………………………………………………………………………… 
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III. INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. 

 

Zgodnie z przepisami 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 RODO)  wyrażam zgodę  

na przetwarzanie danych osobowych dziecka i jego rodziny  zawartych niniejszej karcie 

informacyjnej w celach związanych z pobytem dziecka w przedszkolu,  z realizacją zadań 

dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych zawartych  w dzienniku zajęć przedszkola 

oraz w innej dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej. 

 

 

......................................................                                              ................................................... 
(podpis matki / prawnego opiekuna)                                                                (podpis ojca / prawnego opiekuna) 

 

 

 

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszej karcie informacyjnej są zgodne  

ze stanem faktycznym. 

 
 

......................................................                                              ................................................... 
(podpis matki / prawnego opiekuna)                                                                (podpis ojca / prawnego opiekuna) 

 

 

INFORMACJA: 

 
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) informuję, iż: 

 administratorem danych osobowych dzieci, rodziców i osób przez nich upoważnionych jest 

Publiczne Przedszkole "Baśniowa kraina" w Połajewie, 

 kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – ido.oswiata.polajewo@gmail.com, 

 dane  rodziców oraz dane dziecka przetwarzane będą tylko w celu realizacji dydaktyczno – 

wychowawczo – opiekuńczej działalności przedszkola na podstawie przepisów prawa 

oświatowego, 

 dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej,  

 odbiorcami danych osobowych dzieci będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

 każdy opiekun prawny dziecka  posiada prawo do dostępu do danych osobowych,  

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio 

udzielonej zgody, 

 rodzic ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

 podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa  

a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

 

Oświadczam, że zapoznałam /em się z powyższą informacyjną. 

 

  

.....................................................                                              ................................................... 
(podpis matki / prawnego opiekuna)                                                                   (podpis ojca / prawnego opiekuna) 

                                                                                  


