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Nr zgłoszenia ….……….. 

                                                                                                       data: ……………………. 

                                                                                                       godzina: .……..………… 

 

WNIOSEK DOTYCZĄCY ZGŁOSZENIA DZIECKA  

NA DYŻUR WAKACYJNY  

DO PRZEDSZKOLA GMINNEGO W CHOTOMOWIE 

Wniosek składa wyłącznie rodzic/opiekun prawny dziecka w terminie: 

                   - placówka macierzysta: od dnia 22.05.2023 r. do dnia 26.05.2023 r. 

 - placówka niemacierzysta: od dnia 29.05.2023 r. do dnia 02.06.2023 r. 

 

 

Proszę o przyjęcie ……………………………………………………….…………………… 
                                                                                                         (imię i nazwisko dziecka) 

 

Data i miejsce urodzenia ……………………..……………………………………………….  

 

na dyżur wakacyjny w terminie od 3.07.2023 r. do 21.07.2023 r.  

w godzinach od ……………………… do ………………………..       

nazwa przedszkola i grupy …………………………………………………………………… 

 

I. Dane o sytuacji rodzinnej dziecka 

 

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

 

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

 

Imię i nazwisko matki ………………………………………………………………………….. 

 

Adres zamieszkania matki: ……………………………………………………….…………… 

 

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

 

Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………………. 

 

Imię i nazwisko ojca …………………………………………………………………………… 

 

Adres zamieszkania ojca: ………………………………………………………….………….. 

 

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

 

Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………………. 
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Inne telefony kontaktowe do dyspozycji przedszkola …………………………………………. 

 

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

 

Dodatkowe informacje o dziecku lub rodzinie np.: stałe choroby, niepełnosprawność, alergie 

pokarmowe, itp. 

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

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

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

II. Oświadczenia rodziców (opiekunów) dziecka. 
 

1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam/y, 

że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i dziecka/dzieci danych osobowych 

zawartych w niniejszym oświadczeniu dla potrzeb zgłoszenia dziecka na dyżur 

wakacyjny.  

3. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej 

zamieszczoną poniżej określającej zasady przetwarzania Państwa danych 

osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych: 
 

1. Administratorem danych jest Przedszkole Gminne w Chotomowie reprezentowane przez Dyrektora 

Przedszkola-Monikę Bagińską z siedzibą przy ul. Żeligowskiego 27, 05-123 Chotomów, tel. 22 7722002,  

e-mail: sekretariat@przedszkolechotomow.pl 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także 

przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony 

Danych za pomocą adresu e – mail: iod@przedszkolechotomow.pl 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana, dzieci/dziecka dane osobowe na podstawie zgody, tj. 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a).  

4. Pana/Pani i dziecka/dzieci dane osobowe będą przetwarzane w celu złożenia wniosku na dyżur wakacyjny oraz 

uczestnictwa dziecka w dyżurze wakacyjnym. 

5. Dostęp do Pani/Pana ,dzieci/dziecka danych osobowych mogą mieć: 

1)      upoważnieni pracownicy Przedszkola Gminnego w Chotomowie, 

2)      usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych na potrzeby realizacji usług 

świadczonych dla Przedszkola Gminnego w Chotomowie, 

3)      podmioty i organy uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa. 

Od odbiorców danych wymagamy zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich 

jedynie do zapewnienia danej usługi. 

6. Pana/Pani i dziecka/dzieci dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania dyżuru wakacyjnego lub do 

czasu wycofania wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

7. Prawa osób, których dane są przetwarzane : 

1) Prawo dostępu do danych osobowych 

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (poprawienia). 

W zakresie wynikającym z przepisów prawa może Pani/Pan żądać ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania 

lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały 

zebrane. 

2) Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

O ile przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do 

cofnięcia tej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

mailto:sekretariat@przedszkolechotomow.pl
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3) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Ma Pani/Pan możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Biuro Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

8. Dobrowolność podania danych osobowych 

1) Podanie przez Panią/Pana, dzieci/dziecka danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym w 

szczególności do rozpatrzenia wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny.  

2) Konsekwencją niepodania tych danych będzie pozostawienie Pani/Pana wniosku bez rozpoznania, poza 

wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne.  

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane oraz przekazywane 

do państw trzecich. 

10. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w formie papierowej i systemach informatycznych.  

4. Zobowiązuję się do: 

a) uiszczenia opłaty za żywienie (z góry) do dnia 21.06.2023 r. wg stawki:  15 x 12 zł., na 

konto nr 53 8013 1016 2002 0011 8255 0003,  

b) uiszczenia opłaty wynikającej z pobytu dziecka w przedszkolu do dnia 22.09.2023 r., 

na konto nr 10 8013 1016 2002 0011 8255 0001,  

c) dostarczenia wraz z wnioskiem kserokopii Karty Dużej Rodziny Gminy Jabłonna       w 

celu uzyskania zniżki za pobyt dziecka w przedszkolu,  

d) przyprowadzania i odbierania dziecka w godzinach pracy przedszkola. 

 

Chotomów, …………………                

 

 

 

………………………………..….………….                  ………………………...…………….. 
         czytelny podpis matki / opiekuna prawnego                                  czytelny podpis ojca / opiekuna prawnego  

 

 

5. W przypadku nadpłaty za wyżywienie, a niedopłaty za pobyt, wyrażam zgodę na 

przeksięgowanie w/w nadpłaty na konto za pobyt. 

 

Chotomów, …………………                

 

 

………………………………..….………….                  ………………………...…………….. 
       czytelny podpis matki / opiekuna prawnego                                  czytelny podpis ojca / opiekuna prawnego  

 

 

6. W przypadku różnicy pomiędzy wpłatą za wyżywienie i pobyt dokonaną w 

wyznaczonym terminie proszę o zwrot na konto: 
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Imię i nazwisko …………………………………………………………………………….  

 

Nr konta …………………………………………………………………………………... 

 

Adres zamieszkania…………………………………………………………………………. 

 

 

Chotomów, ………………… 

 

 

 

………………………………..….………….                  ………………………...…………….. 
         czytelny podpismatki / opiekuna prawnego                                  czytelny podpis ojca  / opiekuna prawne 

 
 

 

 

 

 

 


