
Wyszków, dn.…………………………………… 
 
 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA  
DO PRZEDSZKOLA NASZE BAMBINO  

 
DANE IDENTYFIKACYJNE  KANDYDATA  (2,5 – 6 lat) 

IMIONA:  NAZWISKO:  

DATA URODZENIA: dzień miesiąc rok 

MIEJSCE URODZENIA:  

PESEL:            

 
  DANE ADRESOWE KANDYDATA 

  Adres zamieszkania  

Województwo  Ulica:  

Powiat   Nr budynku  Nr lokalu  

Gmina  Kod pocztowy  

Miejscowość  Poczta  

 

  DANE  RODZICÓW  

  (W przypadku, gdy ustanowiono opiekę  prawną nad dzieckiem, należy podać dane opiekunów prawnych)  

 Matka/opiekunka prawna  Ojciec/opiekun prawny  
Stopień pokrewieństwa    
Imię    
Nazwisko    
Telefon    
Adres e-mail   
  Adres zamieszkania 
Województwo    
Powiat   
Gmina    
Miejscowość    
Ulica    
Nr budynku    
Nr lokalu    
Kod pocztowy    
Poczta    

 
 
 
 
 



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH  
 
      Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) /RODO/z dnia 27 
kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016/  informuje, iż:  
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Nasze Bambino reprezentowane 
przez Dyrektora Przedszkola.  
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań określonych w  
ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.),  
-na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i e, oraz Art.9 ust.1 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady Europy z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  
4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, tj. 
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych.  
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:  
a. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,  
b. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,  
c. żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  
d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,  
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obligatoryjne.  
 
 
 
………………………..................                                                                                                 
…………………………..…………..  
podpis matki/opiekunki prawnej                                                                                                                                podpis 
ojca/opiekuna 

 

 

INNE INFORMACJE O DZIECKU  

(dodatkowe informacje przekazywane dobrowolnie przez rodzica/opiekuna prawnego, zgodnie z art. 

155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).  

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

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

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

 

 
Miejscowość …………………………………….., dnia …………………………………………. 


