
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 
 

do Niepublicznego Naukowego Przedszkola Mini College  w Kielcach ul. Uniwersytecka 7 

na rok szkolny ……………/………… od dnia ……………………… r. 
 

Proszę o przyjęcie do Niepublicznego Naukowego Przedszkola  Mini College mojego dziecka: 

Nazwisko i Imię:  ..........................................................................................................................................................  

Data i miejsce urodzenia: …………………………………………….…., PESEL ....................................................................  

Adres zamieszkania dziecka: ........................................................................................................................................  

Adres zameldowania dziecka: .......................................................................................................................................  

Telefon: matka dziecka ………………………………………………..  ojciec dziecka ………………….…………………………….. 

Adres e-mail: : matka dziecka ……………………………………..  ojciec dziecka ………………….…………….. 

Rodzice – Opiekunowie 

 

Matka 

Nazwisko Imię: 

 

Adres: 

 

Ojciec 

Nazwisko Imię: 

 

Adres: 

 
 

Inne ważne informacje (np. choroby, alergie, rodzina zastępcza, itp.):………………………………………………………………… 

 

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych szczególnej kategorii dotyczących mojego dziecka w celu zapewnienia mu właściwej opieki w trakcie realizacji zadań 
wychowawczo opiekuńczych przez Przedszkole Mini College   ( tylko w sytuacji dostarczania dodatkowych danych szczególnej kategorii) 

 

Czytelny Podpis:    matki ………………………..…………               ojca …………..………..………………… 

 

Wypełniając niniejszą Kartę Zgłoszenia zobowiązuję się: 

1. Niezwłocznie poinformować Przedszkole o zmianach w podanych wyżej informacjach, 

2. Podać telefon kontaktowy, by w razie potrzeby być dostępnym dla pracowników Przedszkola, 

3. Zapoznać się ze Statutem  i Regulaminem Niepublicznego Naukowego Przedszkola Mini College oraz stosować się do zawartych tam 

postanowień, 

4. Terminowo uiszczać opłaty związane z pobytem dziecka w Przedszkolu 

5. Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą, zgłoszoną nauczycielce na piśmie, 

zapewniającą dziecku bezpieczeństwo (zgodnie ze statutem przedszkola) 

6. Przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka 

7. Uczestniczenia w zebraniach rodziców. 

 

 

Data ………………………    

 

 

Czytelny Podpis:    matki ………………………..…………               ojca …………..………..………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW DZIECI 

ZGŁASZANYCH/UCZĘSZCZAJĄCYCH* DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA  

MINI COLLEGE W KIELCACH 

 
Działając na podst. art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), – dalej RODO − informujemy, że: 

 

ADMINISTRATOREM danych osobowych jest Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne Mini College w Kielcach, 

ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce, tel: 530 656 330, e-mail: przedszkole.uniwersytecka@minicollege.pl 

 

W sprawie danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail odo@college.med.pl 

 

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA 

Dane osobowe Dziecka oraz jego Rodziców/Opiekunów prawnych, podane we wniosku (zgłoszeniu) będą wykorzystane 

(przetwarzane) przez Administratora, w celu rekrutacji do przedszkola, a w przypadku przyjęcia do placówki również w celu 

zawarcia i wykonania umowy o sprawowanie opieki nad Dzieckiem.– [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b oraz f oraz art. 9 ust 2 

lit a RODO]  

• w celu: realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit c RODO - 

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – m.in. ustawa z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe) Dane osobowe dzieci oraz rodziców/ opiekunów prawnych mogą być także przetwarzane na potrzeby 

prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych Fundacji – [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO] 

• art. 6 ust. 1 lit a) oraz art. 9 ust. 2 lit a) RODO w przypadku dobrowolnego dostarczenia do przedszkola dokumentów,             

w których znajdują się dane dotyczące zdrowia dziecka, w szczególności orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinia o 

potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i inne tego typu dokumenty, celem realizacji przez Niepubliczne Przedszkole 

zawartych w tych dokumentach zaleceń dotyczących organizacji procesu indywidualizacji kształcenia; 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Podane we wniosku (zgłoszeniu) o przyjęcie Dziecka do Niepublicznego Przedszkola dane osobowe Dziecka oraz jego  

Rodziców/Opiekunów prawnych będą przechowywane przez Administratora danych osobowych w okresie przeprowadzania 

rekrutacji.  W przypadku nieprzyjęcia Dziecka do placówki, nośniki informacji z danymi osobowymi w wersji papierowej zostaną 

komisyjnie zniszczone, a dane zapisane w wersji elektronicznej zostaną trwale usunięte z końcem roku szkolnego, którego 

dotyczyło zgłoszenie. W przypadku przyjęcia Dziecka do placówki, dane osobowe Dziecka oraz jego Rodziców/Opiekunów 

prawnych będą przechowywane przez Administratora prze czas realizacji umowy, a następnie przez okres wynikający                             

z przepisów prawa. Dane przetwarzane na podstawie zgody, do czasu jej wycofania. 

PODMIOTY, KTÓRYM FUNDACJA UDOSTĘPNIA DANE 

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Mogą być przekazywane także 

podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT oraz podmiotom 

przetwarzającym należącym do grupy podwykonawców - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy 

z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

• dostępu do danych osobowych –• sprostowania danych osobowych –,•usunięcia danych osobowych – prawo to realizuje 

się poprzez żądanie od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, w przypadku spełnienia przesłanek 

określonych w art. 17 RODO [prawo do bycia zapomnianym], m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których 

zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora wynikające z 

 obowiązujących przepisów prawa,• ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 

RODO –• przenoszenia danych osobowych,• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,•                                

w przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO a zatem 

w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia takiej zgody 

w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem.  

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH 

Wskazujemy, że w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy 

zawartej z Administratora, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie tych 

danych ma charakter dobrowolny. Jednakże konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania 

umowy z Administratora 

 

 

……………….. 

Data i podpis 

*zaznacz właściwe 


