
 

 

WNIOSEK O KONTYNUACJĘ UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO GMINNEGO 

PRZEDSZKOLA 

W ZAWADCE OSIECKIEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

 
 ( wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Wniosek o przyjęcie należy wypełnić drukowanymi literami) 

 

                       Proszę o kontynuację uczęszczania dziecka do  

                       Gminnego Przedszkola w Zawadce Osieckiej 
 

              Nazwa i adres placówki 
 

Deklarowane godziny pobytu dziecka 

Gminne Przedszkole w Zawadce Osieckiej  

             Zawadka Osiecka 174 

             38-223 Osiek Jasielski 

 

 
od godz. ……….. do godz. …………. 

 

                   KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 

Imię  

 

Drugie imię  

Nazwisko  

PESEL    

Data urodzenia kandydata  Miejsce urodzenia  

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

ulica  Nr domu   mieszkania  

kod pocztowy  miejscowość  

gmina  powiat  

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

ulica  Nr domu  Nr mieszkania  

kod pocztowy  miejscowość  

gmina  powiat  

 

       KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW DZIECKA/ 

                                               OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

DANE OSOBOWE MATKI /OPIEKUNKI PRAWNEJ 

imię  nazwisko  

Adres zamieszkania (wpisać jeżeli jest inny niż adres zamieszkania dziecka) 

ulica  Nr domu   mieszkania  

kod pocztowy  miejscowość  

gmina  powiat  

Tel. komórkowy  Adres e-mail  

 DANE OSOBOWE OJCA /OPIEKUNA PRAWNEGO 

Adres zamieszkania (wpisać jeżeli jest inny niż adres zamieszkania dziecka) 

ulica  Nr domu Nr mieszkania  

kod pocztowy  miejscowość   

gmina  powiat    

Tel. komórkowy  Adres e-mail  



 

 

                                                               INFORMACJE O DZIECKU 

Informacje o stanie zdrowia dziecka mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w przedszkolu: 

 

 

 
 

 

 

Pouczenia: 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

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

             data                                                     podpis matki/opiekunki prawnej     podpis ojca/ opiekuna prawnego 

 

 

 

Klauzula informacyjna - ogólna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Zawadce Osieckiej z siedzibą w Zawadce 

Osieckiej, Zawadka Osiecka 174, NIP nr 6852327315, tel. +48 134420008, e-mail: spzawadkaosiecka@wp.pl 

• Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować poprzez e-mail: 

spzawadkaosiecka@wp.pl lub  tel. +48 134420008 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych 

na podstawie na podstawie art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

• Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą : Administrator – Zespół Szkół w Zawadce Osieckiej oraz wszyscy 

upoważnieni przez administratora pracownicy placówki. 

• Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych. 

• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

•  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

•  Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie 

danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych 

przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w 

szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO), jednakże 

niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania 

umowy. 

 

 

mailto:spzawadkaosiecka@wp.pl

