
Zespół Placówek Opiekuńczo – Edukacyjnych „Przystanek Malucha” ul. 

Sejneńska 11, 16-400 Suwałki, e–mail: przystanek.malucha@gmail.com tel. 506 255 522, 

NIP : 844-214-03-86 

 
WNIOSEK ZGŁOSZENIA DZIECKA  

DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA  ,, MAJA” W SUWAŁKACH 

 

 

I. DANE DZIECKA 

 

1. Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………................ 

2. Data urodzenia …………………………………………………………………………………………… 

3. PESEL ……………………………………………………………………………………………………. 

4. Adres zamieszkania………………………………………………………………………….…….……... 

5. Dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, a jeżeli tak to 

jakim……………………………………………………………………………………………………….. 

6. Rodzeństwo………………………………………………………………………………………………… 

7. Alergia(jaka?)……………………………………………………………………………………………… 

 

II. DANE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ/INNEJ OSOBY, KTOREJ SĄD POWIERZYŁ OPIEKĘ      

NAD DZIECKIEM  

1. Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………….. 

2. PESEL……………………………………………………………………………………………………… 

3. Adres zamieszkania…………………………………………..………..…………………………………... 

4. Telefon kontaktowy, adres e-mail………………………………………………………………………… 

5. Miejsce pracy ( adres, nr. tel. )…………………………………………………………………………... 

 

III. DANE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO/ INNEJ OSOBY, KTOREJ SĄD POWIERZYŁ OPIEKĘ 

NAD DZIECKIEM 

 

1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………..……………………………... 

2. PESEL……………………………………………………………………………………………………… 

3. Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………... 

4. Telefon kontaktowy, adres e-mail………………………………………………………………………… 

5. Miejsce pracy (adres,  nr. tel. )………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:przystanek.malucha@gmail.com


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celu wykonywania przez Zespół Placówek 

Opiekuńczo- Edukacyjnych ,, Przystanek Maluch” w Suwałkach zadań statutowych,  zgodnie z ustawą z dnia 10 

maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz.1000). Uprzedzony o odpowiedzialności karnej 

z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeksu Karnego ( dz. U. z 2019r. poz. 1950) oświadczam, że 

dane przedstawione w Wniosku Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola ,,Maja” są prawdziwe. 

 

 

 

 
Data       Podpis matki/opiekunki prawnej/                                                   Podpis ojca/opiekuna prawnego/ 

         innej osoby, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem          innej osoby, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem 

 

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

 

  
IV. ADNOTACJA O PRZYJĘCIU DO PRZEDSZKOLA 

 

1. Dziecko zostało przyjęte do Niepublicznego Przedszkola ,,Maja"  w Suwałkach  od 

dnia …………………………….. 

 
Data, pieczęć i podpis 

 

 

Klauzula informacyjna: 

 

Zgodnie z art. 13. ust. 1 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 ) 

(Dz. Urz. UE.L Nr 110,str.1), zwanego dalej ,, RODO” informuje się klientów, że: 

 

1.  Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Zespół Placówek Opiekuńczo-  

     Edukacyjnych ,, Przystanek Maluch” ul. Sejneńska 11, 16-400 Suwałki, reprezentowany przez Panią Maję  

     Galińską- tel. 506-255-522 

2.  W sprawie ochrony danych osobowych, osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się pod adresem  

     e-mail przystanek.maluch@gmail.com 

3.  Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Zespół Placówek Opiekuńczo- 

     Edukacyjnych ,, Przystanek Maluch” w Suwałkach zadań statutowych. 

4.  Podstawą przetwarzania danych osobowych (oprócz ustawowego obowiązku) jest zgoda na przetwarzanie  

     danych osobowych. 

5.  Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych. 

6.  Klienci Zespołu Placówek Opiekuńczo- Edukacyjnych ,, Przystanek Maluch” w Suwałkach mają prawo 

     Dostępu do swoich danych osobowych oraz mają możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  

     przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7.  Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do 

     cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  

     z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8.  Pozyskane od klienta dane osobowe  nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na 

     podstawie przepisów prawa. 

9.  Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10.W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie  

      przez klienta jest obowiązkowe. 

11. Dane osobowe klientów nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu) 

 

W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji 

celów, o których mowa w pkt 3.  
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