
……………………………………….  
       (pieczęć szkoły)  

 

 

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do oddziału przedszkolnego  

w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Motyczu w roku szkolnym ………/…………. 

 

Proszę o przyjęcie…………………………………………………….nr PESEL………………………………………………..  
 (imię i nazwisko dziecka)  

ur. ……………………………………... w ……………………………………………………………………………………………..  

na dyżur wakacyjny pełniony przez oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Wincentego 

Witosa w Motyczu, 21-030 Motycz  

w dniach : od ……………………….. do ……………………….. tj. …………….. dni.  

 

1. Adres zamieszkania dziecka: ………………………………………………………………………………..………  
( miejscowość, ulica, numer domu)  

 

Nazwa macierzystego oddziału przedszkolnego:………………………………………………………………………… 

2. Informacje o rodzicach/opiekunach  

 Dane matki/opiekunki Dane ojca/opiekuna  

Imię i nazwisko    
Adres zamieszkania    
Tel. kontaktowy    
Tel. do zakładu pracy    

 

3. Dodatkowe informacje o dziecku mogące mieć wpływ na funkcjonowanie dziecka w oddziale 

przedszkolnym:  

a) informacje zdrowotne ( niepełnosprawność, choroby przewlekłe, wady rozwojowe, alergie i inne) b) inne informacje o dziecku  

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

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

 

4. Oświadczenie o odbieraniu dziecka z oddziału przedszkolnego pełniącego dyżur wakacyjny  

Oświadczamy, że będziemy osobiście odbierać dziecko z oddziału przedszkolnego: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Imię i nazwisko matki /prawnej opiekunki /   miejsce zam.  nr dowodu osobistego   nr telefonu  

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

Imię i nazwisko ojca /prawnego opiekuna /   miejsce zam.  nr dowodu osobistego   nr telefonu  

 

 

 

 

Jednocześnie upoważniamy do odbioru dziecka z oddziału przedszkolnego następujące osoby:  



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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej   miejsce zam.   nr dowodu osobistego   nr telefonu  

 
 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej   miejsce zam.   nr dowodu osobistego   nr telefonu  

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych związanych z upoważnieniem do odbioru dziecka  

 
………………………………………………………………………………………………………………………….. z dyżurującego oddziału przedszkolnego. 

 ( imię i nazwisko dziecka).  
 

 

………………………..………………………………………….  
 ( podpis osoby upoważnionej do odbioru)  

 
5. Zobowiązanie rodziców/opiekunów  

Zobowiązuję się do:  

● przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście lub przez upoważnione osoby 
 

 

 

 

 …………………………………………………….….…………………………………  
(miejscowość, data) (czytelny podpis rodzica , prawnego opiekuna) 

6. Oświadczenia wnioskodawcy: 

 

 
Data wypełnienia 
zgłoszenia 

 

Czytelny podpis matki/prawnej 
opiekunki 

 

Czytelny podpis ojca/prawnego 
opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KARTA INFORMACYJNA 

dotyczy bezpośredniego zbierania danych  

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(RODO) 

informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych Pana/i  Pana/i dziecka jest Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa 
w Motyczu z siedzibą Motycz 33, 21-030 Motycz, tel. 81 5031006, adres e-mail: sekretariat@motycz.eu  

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Iwona Wójcik, adres e-mail iod@konopnica.eu, adres do korespondencji: 
Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa  w Motyczu, Motycz 33, 21-030 Motycz  

3. Dane osobowe Pana/i i Pana/i dziecka będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa  – zgodnie z 
Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa  
w Motyczu. 

4. Odbiorcami danych osobowych Pana/i i Pana/i dziecka będą odbiorcy - zgodnie z Rejestrem Czynności 
Przetwarzania Danych obowiązującym w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa  w Motyczu. 

5. Dane osobowe Pana/i i Pana/i dziecka przechowywane będą przez okres - zgodnie z Rejestrem Czynności 
Przetwarzania Danych obowiązującym w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa  w Motyczu. 

6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania (jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi - art. 6 ust. 1 lit. e 
RODO). 

7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

8. Podanie danych osobowych Pana/i i Pana/i dziecka jest wymogiem wynikającym z przepisów obowiązującego 
prawa („wymóg ustawowy”) - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Szkole 
Podstawowej im. Wincentego Witosa  w Motyczu. Konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub uniemożliwienie wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi. 

9. Dane osobowe Pana/i  Pana/i dziecka nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym 
profilowaniu). 

10. Dane osobowe Pana/ii Pana/i dziecka nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 
międzynarodowej. 

11. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa  w 
Motyczu dostępny jest do wglądu sekretariacie szkoły. 

 

Uwaga: W przypadku przekazania przez Pana/ią danych osobowych innych osób osoby te mogą zapoznać 

się z kartą informacyjną o przetwarzaniu ich danych osobowych na stronie internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Motyczu: 

http://spmotycz.bipszkola.pl/ 


