
WNIOSEK NA DYŻUR WAKACYJNY – LIPIEC 2022    
w Przedszkolu nr 11 w Dąbrowie Górniczej 

rok szkolny 2021/2022 
 
 

W bieżącym roku szkolnym dziecko uczęszczało do Przedszkola nr ………. / oddziału przedszkolnego w Szkole 
Podstawowej nr ………... w Dąbrowie Górniczej ul. …………………………………………………………………………... 
DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA 
Imię i  nazwisko  

PESEL            

Data urodzenia dzień miesiąc rok 

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA I RODZICÓW 
Miejscowość  Kod pocztowy  

Ulica  Nr budynku  Nr lokalu  

DANE DO SZYBKIEGO KONTAKTU 

Telefon  Matka / opiekun prawny 1  

Ojciec / opiekun prawny 2  
 

Termin pobytu w przedszkolu: od..…………….…... do…..…………………...2022 r. w godz.:  od...................do................... 
                                                  (zgodnie z wykazem dyżurów wakacyjnych) 

 
Ilość posiłków: ……………………………………….śniadanie, obiad, podwieczorek (właściwe podkreślić)  
        
Oświadczamy, że jesteśmy rodzicami / opiekunami pracującymi ( studiującymi, uczącymi się w trybie 

stacjonarnym)   TAK / NIE  
 

  należy zakreślić kółkiem właściwą odpowiedź. 

 

 
 
 …………………………………………………….                                                                          …….……………………………………………... 
             Podpis matki / prawnego opiekuna 1                                                                                                                            Podpis ojca / prawnego opiekuna 2 
 
 
 
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny 
(Dz. U. z 2020r. poz. 1444 z późn. zm.) oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne ze 
stanem faktycznym. 
  

      
…………………………………………………….                                                                          …….……………………………………………... 
             Podpis matki / prawnego opiekuna 1                                                                                                                            Podpis ojca / prawnego opiekuna 2 
  
 
 
Zgłaszając dziecko na dyżur wakacyjny, przyjmuję do wiadomości, że opłatę za wyżywienie i pobyt dziecka                  
w przedszkolu należy wnieść z góry w chwili podpisania porozumienia. Niedokonanie wpłaty jest równoznaczne 
z rezygnacją i skutkuje skreśleniem dziecka z listy dyżuru wakacyjnego. 
 
Wiem również, że  po trzech nieusprawiedliwionych nieobecnościach dziecka w przedszkolu dyrektor będzie 
mógł wykreślić dziecko z listy. 
 
 

      
…………………………………………………….                                                                          …….……………………………………………... 
             Podpis matki / prawnego opiekuna 1                                                                                                                            Podpis ojca / prawnego opiekuna 2 



  
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
Dyżur wakacyjny 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 – RODO) informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 11 w Dąbrowie Górniczej z siedzibą; 41-300 

Dąbrowa Górnicza ul. Krasińskiego 35, reprezentowane przez Dyrektora Ewę Wojańczyk, tel. (32) 264-16-66, email: 

p11@dabrowa-gornicza.pl 

2) Na podstawie obowiązujących przepisów Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych Pana Łukasza 

Więckowskiego, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres naszej siedziby, poprzez 

email: odo@cuw.dg.pl lub telefonicznie: 534-971-975. 

3) Dane osobowe dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w 

celu przeprowadzenia postępowania zapisów na dyżury wakacyjne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. 

g RODO. 

4) Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże 

się konieczność przetwarzania danych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa. 

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie 

przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

6) Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka, żądania ich sprostowania 

lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie zapisów na 

dyżury wakacyjne. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych 

w ar. 18 RODO. 

7) Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  

8) Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest 

warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie na dyżur wakacyjny do przedszkola. 

 

Oświadczam, iż Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. 
 
 

………………………………………………                                                                                 ……………………………………………… 
(podpis matki/opiekunki prawnej)                               i/lub                                    (podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 


