
Dane rodziców/opiekunów prawnych                                                    

……………………………………………………………. 
(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

……………………………………………………………. 
(adres zamieszkania) 

…………………………………………………………….. 
(telefon kontaktowy) 

 

 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka na okres wakacyjny  

do Samorządowego Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ujanowicach 

Przedszkole będzie czynne przez miesiąc sierpień, czyli od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2022 r.  

W lipcu pełni dyżur Samorządowe Przedszkole w Laskowej. 

 

Proszę o przyjęcie na okres wakacyjny dziecka ……………………………………………….. 
                                                                                                                                                 (imię i nazwisko dziecka) 

 

ur. ……………………………., zamieszkałego ……………………………………………….. 

 

W Samorządowym Przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ujanowicach dziecko  

będzie przebywało w terminie od ………….……….………… do …………...………….……  

                                                                            (proszę wpisać datę)                           (proszę wpisać datę) 

w godzinach od ……….….. do ……..…… 

 

 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych: 

1. Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym 

2. Przyjmuję do wiadomości, że potwierdzeniem zapisu dziecka na okres wakacyjny będzie złożenie w/w 

wniosku do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia  

10 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 oraz po zakwalifikowaniu- wniesienie opłaty  

do 24 czerwca 2022 r. 

3. Przyjmuję do wiadomości, że brak wniesienia opłaty za wyżywienie i korzystanie  

z wychowania przedszkolnego we wskazanym terminie będzie oznaczał rezygnację rodziców z 

uczęszczania do Samorządowego Przedszkola w Ujanowicach w okresie wakacyjnym. 

4. Przyjmuję do wiadomości, że opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego  

w przedszkolu dotyczą czasu przekraczającego wymiar zajęć, w ramach których przedszkole zapewnia 

bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę (bezpłatna opieka, nauczanie  

i wychowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami obejmuje czas os 8:00-13:00, tak jak w czasie roku 

szkolnego) 

 

 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. 

Urz. UE L Nr 119, s.1 informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ujanowicach, 

reprezentowany przez dyrektora (Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ujanowicach, 34-603 Ujanowice 55 

tel. 018 3334011) 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych pod adresem e-mail: rodolaskowa@gmail.com 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art.6 ust.1 lit. c) w/w Rozporządzenia. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe 

w imieniu Administratora. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 

a także – w przypadkach przewidzianych prawem- prawo do  usunięcia danych i prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem 

przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 

 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani 

decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym, przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym 

stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …………………………………. 

……………………………………….. w celu rekrutacji do przedszkola na okres wakacyjny zgodnie z 

Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

publ. Dz. Urz. UE L N 

 

 

Ujanowice, dnia ……………………..                                            …………………………………..………… 

                                                                                                                                   (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

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

                 (pieczątka Zespołu)                                                                                                    (pieczęć i podpis dyrektora) 

mailto:rodolaskowa@gmail.com

