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Dane rodziców/opiekunów prawnych 
 
................................................................................................ 
   (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 

...............................................................................................     
 (telefon kontaktowy, e-mail)                           

 

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

 

.................................................................................................      
 (telefon kontaktowy, e-mail) 

 
Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny 

(termin składania wniosków do 25 czerwca 2020 r.) 
do Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Świat” w Częstochowie 

 
Proszę o przyjęcie na dyżur wakacyjny: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka,  rok urodzenia) 

 
Obecnie dziecko uczęszcza do przedszkola/zespołu szkolno-przedszkolnego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej*:  
 

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

(nazwa i adres przedszkola/zespołu szkolno-przedszkolnego/szkoły podstawowej) 

 
W dyżurującym  przedszkolu dziecko będzie przebywało w terminie od ..……………………..…… do ..……………………..…… 

w godzinach od  ..……………………..……  do ..……………………..…… oraz korzystało z wyżywienia. 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych 
 
Oświadczam, że:  

1. podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.   
2.  poinformuję do 01 każdego miesiąca wakacyjnego macierzyste przedszkole/zespół szkolno-przedszkolny/szkołę 

podstawową o korzystaniu przez moje dziecko z dyżuru wakacyjnego w NP. „Bajkowy Świat” w Częstochowie  
3. zapoznałam/em się z dokumentem Informacje dotyczące postępowania w okresie pandemii COVID19 w NP. „Bajkowy 

Świat” w Częstochowie  
4. wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka każdego dnia przy przyjęciu do przedszkola oraz w 

przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka, w czasie przebywania pod opieką 
przedszkola 

5. zaznaczyć, jeśli dotyczy: 
 Oboje jesteśmy rodzicami pracującymi. 
 Jestem pracującym rodzicem samotnie wychowującym dziecko. 

 
Przyjmuję do wiadomości, że potwierdzeniem zapisania dziecka na dyżur wakacyjny będzie wniesienie zaliczki w wysokości 
12,00 zł za każdy dzień korzystania z wychowania przedszkolnego w sposób wskazany przez dyrektora przedszkola, przy 
czym:  
- w przypadku zapisania dziecka na dyżur w lipcu w terminie do 25 czerwca br.,  
- w przypadku zapisania dziecka na dyżur w sierpniu w terminie do 25 lipca br. 
Brak zaliczki oznacza rezygnację rodziców/opiekunów prawnych z miejsca w dyżurującej placówce i powoduje wykreślenie 
dziecka z listy dzieci zapisanych na dyżur. 
 
Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej.  
 
Częstochowa, dnia ……………………………….……………                      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
                                                                      (podpis obojga rodziców lub opiekuna/ów prawnego/ych) 
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*Należy uzupełnić w przypadku, gdy dziecko nie uczęszcza do wnioskowanego przedszkola 
 

Klauzula Informacyjna dla Rodziców 
Zgodnie z art. Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 26 ust. 2 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:  

1. Administratorem Twoich danych osobowych oraz danych Twojego dziecka jest Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Świat”  w 
Częstochowie przy ul. Jesiennej 205. Możesz kontaktować się z Nami osobiście w siedzibie, pod nr telefonu 784 662  698 lub 
mailowo : 
figzal.m@bajkowyswiat-czest.pl. 

2. Przetwarzamy dane osobowe Twoje i Twojego dziecka  m.in. takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, data urodzenia,  
w celu: 

a) zawarcia umowy w zakresie wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Bajkowy Świat w procesie rekrutacyjnym na 
dyżur wakacyjny w związku Twoim zainteresowaniem Naszą ofertą (art. 6 lit b RODO), 

b) w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Państwa z nami umowy w zakresie wychowania przedszkolnego  
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym 
interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

3. Dane osobowe przechowywane są przez cały okres procesu rekrutacyjnego na dyżur wakacyjny, a w przypadku 
niezakwalifikowania się dziecka do Przedszkola lub rezygnacji rodzica na tym etapie, dokumenty niszczone są zgodnie z 
obowiązującymi regulacjami. Po zakończeniu rekrutacji i zawarciu umowy dane osobowe przechowywane są przez cały okres jej  
trwania i maksymalnie przez 10 lat po jej zakończeniu w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń.  

4. Możemy przekazywać dane instytucjom mającym prawo do dostępu do nich z mocy prawa, oraz instytucjom 
nadzorującym świadczenie usług dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z 
Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 1943), a także firmom organizującym zajęcia w 
ramach realizacji umowy. 

5. Nie przekazujemy danych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do Organizacji Międzynarodowych. Dane nie ulegają także 
profilowaniu o czym mowa w art. 22 ust 1 i 4RODO, 

6. Dane osobowe w postaci wizerunku dzieci  po odebraniu przez Ciebie zgody mogą zostać umieszczane na stronie internetowej 
Przedszkola pod adresem: www.bajkowyswiat-czest.pl oraz na facebooku: https://www.facebook.com/bajkowy.swiat.przedszkole/ 
w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i osiągnięć wychowanków( tj. uzasadniony interes 
Administratora Danych Osobowych, art. 6 lit. f RODO) . W każdym momencie możesz cofnąć zgodę na w/w działania. 

7. Dane osobowe dziecka związane z jego stanem zdrowia, w związku z funkcjonowaniem w przedszkolu (np. przeciwwskazania do 
wykonywania określonych ćwiczeń, problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne) przetwarzane są na podstawie wyraźnej 
zgody rodzica/opiekuna prawnego.  

8. W Naszym Przedszkolu na terenie sal oraz korytarzy prowadzony jest monitoring wizyjny, w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
dzieci, ochrony mienia. Obraz z monitoringu przechowywany jest przez okres nie dłuższy niż 1 m-c, po tym okresie jest trwale 
niszczony. Dostęp do obrazu z monitoringu mają tylko osoby upoważnione, przechowywany jest  z dołożeniem najwyższej 
staranności.  

9. Masz prawo do : 

• Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

• Sprostowania (poprawiania swoich danych), 

• Usunięcia danych, 

• Ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

• Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

• Przenoszenia danych, 

• Wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, 

• Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych  
10. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września  1991 r. 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 2198), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz jest warunkiem 
zawarcia umowy na świadczenie usług dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych. Odmowa podania danych osobowych będzie 
skutkowała brakiem możliwości spełnienia ustawowego obowiązku spoczywającego na Administratorze Danych Osobowych, a w 
konsekwencji do braku możliwości podpisania umowy.  
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