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KARTA  ZGŁOSZENIA DZIECKA  

DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA "BŁĘKITNA SÓWKA" W BIELSKU-BIAŁEJ 

Imię i nazwisko dziecka:  

Data i miejsce urodzenia:  

Imiona i nazwiska rodziców/ 
opiekunów prawnych dziecka: 

 

Adres zamieszkania dziecka:  
 

Adres zameldowania dziecka:  
 

PESEL dziecka:  

Tel. kontaktowy – matka:  

Tel. kontaktowy – ojciec:  

Tel. kontaktowy – (inne):  

Czy dziecko posiada 
orzeczenie o 
niepełnosprawności lub opinię 
o wczesnym wspomaganiu? 

 

Istotne i niezbędne dla 
przedszkola informacje o 
stanie zdrowia dziecka 

 
 
 
 

Informacja o potrzebie 
stosowania diety w żywieniu 
dziecka (produkty wyłączone 
z diety) 

 

Inne ważne informacje o 
dziecku 

 
 
 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na odwrocie karty.  

 

 

……………………………………………………… 

podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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Informacja o danych osobowych dla Klientów  

 

 

 

1. Administratorem danych osobowych Organ Prowadzący Niepublicznego Przedszkola „Błękitna 

Sówka” w Bielsku-Białej, tj. Ewa Miszczak i Grzegorz Pacek (dalej: Administrator).  

 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 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 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 119/1 

z 4.5.2016, tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną 

jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy oświadczenie usług sprawowania opieki nad dzieckiem w przedszkolu (dalej: 

Umowa). 

  

3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie 

i realizacja Umowy będą niemożliwe.  

 

4. Dane będą przechowywane przez okres trwania Umowy i przedawnienia roszczeń, jakie mogą z niej 

wyniknąć, chyba że dłuższy okres przewidziany jest powszechnie obowiązującym prawem (dla 

celów statystycznych, czy podatkowych).  

 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania 

danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa (np. Urząd Miasta, Urząd Skarbowy), a  także 

podmioty świadczące na naszą rzecz usługi pomocnicze, w celu wykonania Umowy, albo 

świadczenia usług lub innych świadczeń (w przypadku zgody), tj. w szczególności podmioty 

świadczące usługi księgowe. Z podmiotami takimi mamy podpisane odpowiednie umowy, 

gwarantujące odpowiednie bezpieczeństwo i zgodność z prawem. 

 

6. Masz prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo żądania sprostowania 

danych, prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania 

danych.  

 

7. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w 

tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

 
8. Dane nie są przekazywane poza obszar EOG. 

 

 


