
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOWALOWEJ

na rok szkolny 2019/2020
 Uwaga! Kartę wypełnić pismem drukowanym

DANE OBOWIĄZKOWE (należy wypełnić wszystkie pola)
DANE DZIECKA

Nazwisko

Imiona
Pierwsze imię Drugie imię

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Adres zamieszkania

Adres zameldowania (wypełnić, gdy różni się od 
adresu zamieszkania)

PESEL

DANE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
OPIEKUN
(niepotrzebne skreślić)

Jest rodzicem
Jest opiekunem

prawnym
Nie udzielił
informacji

Nie żyje Nieznany

Nazwisko

Imię

Adres zamieszkania

DANE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
OPIEKUN
(niepotrzebne skreślić)

Jest rodzicem
Jest opiekunem

prawnym
Nie udzielił
informacji

Nie żyje Nieznany

Nazwisko

Imię

Adres zamieszkania

Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że dyrektor szkoły może zażądać przedstawienia
dokumentów potwierdzających dane zapisane w Karcie zapisu dziecka.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 wyrażam  zgodę   na  przetwarzanie  wyżej  wymienionych  moich  danych  osobowych
oraz danych osobowych mojego dziecka

Administratorem danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowej, ul. Wałbrzyska 38, 58-350 Mieroszów
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowej powołała Inspektora ochrony danych. Kontakt:  74-8458252, e-mail szkolawkowalowej@wp.pl
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa
Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
Dane podaję obowiązkowo zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. Prawo oświatowe oraz aktami wykonawczymi dot. realizacji obowiązku
rocznego przygotowania przedszkolnego.

Data............................... 

Podpis MATKI.......................................... Podpis OJCA.....................................................

mailto:szkolawkowalowej@wp.pl


DANE DODATKOWE

DANE DODATKOWE

Telefon kontaktowy do MATKI

Telefon kontaktowy do OJCA

Deklaruję pobyt dziecka w świetlicy 
szkolnej

□ TAK

□ NIE

INFORMACJA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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  wyrażam  zgodę   na  przetwarzanie  wyżej  wymienionych  moich  danych  osobowych
oraz danych osobowych mojego dziecka.

Administratorem danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowej, ul. Wałbrzyska 38, 58-350 Mieroszów.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowej powołała Inspektora ochrony danych. Kontakt:  74-8458252, e-mail szkolawkowalowej@wp.pl
Dane  kontaktowe  będą  przetwarzane  wyłącznie  w  celu  szybkiego  kontaktu  z  rodzicem  lub  prawnym  opiekunem  dziecka
w nagłych okolicznościach.
Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.
Dane podaję dobrowolnie, jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z celem podanym powyżej.

Data............................... 

Podpis MATKI.......................................... Podpis OJCA.....................................................

                                                

mailto:szkolawkowalowej@wp.pl

