
Skórzewo, dnia …………………………………r. 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 

Przedszkole i Żłobek Harmonijka 
Sp. j. Karolina Rudzińska 

1. DANE OSOBOWE DZIECKA

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………… 
Data urodzenia …………………………………………………………………… 
PESEL ……………………………………………………………… 
Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………
Adres zameldowania ………………………………………………………………………………………………………. 

2. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

RODZIC/OPIEKUN PRAWNY RODZIC/OPIEKUN PRAWNY

Imię

Nazwisko

PESEL

Data urodzenia

Telefon kontaktowy

Adres email

Nr dowodu osobistego

3. POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU/ŻŁOBKU HARMONIJKA

Orientacyjne godziny pobytu dziecka w Przedszkolu/Żłobku Harmonijka (od ……………. do…………….) 

4. INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA I DIECIE

Dziecko ma alergię na ...............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………… (prosimy wymienić wszystkie)
Przyjmuje na stałe leki ............................................................................



Czy dziecko nosi okulary? TAK/NIE 
Inne ważne informacje ……………………………………………………………………………………………….
Wybrana dieta dziecka: 

✔ standard
✔ bezmleczna
✔ bezglutenowa
✔ bezjajeczna
✔ wegetariańska
✔ dla wrażliwców 

5. RODZIC ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO:
• podawania do wiadomości Przedszkola i Żłobka Harmonijka jakichkolwiek zmian w podanych 
informacjach Karty Zgłoszenia Dziecka, 
• regularnego uiszczania opłat w wyznaczonym terminie (szczegóły opisane w 
Regulaminie/Statucie oraz Umowie o sprawowanie opieki),
• przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście lub przez osobę dorosłą upoważnioną do tych 
czynności pisemnie. 

6. INFORMACJE DOTYCZĄCE SAMODZIELNOŚCI DZIECKA (dot. dzieci 2+)
Czy dziecko potraf samodzielnie jeść? TAK/NIE 
Czy dziecko potraf korzystać z toalety? TAK/NIE 
Czy dziecko ubiera się samodzielnie? TAK/NIE 
Czy dziecko komunikuje swoje potrzeby dorosłym? TAK/NIE 

Inne ważne informacje …………………………………………………………………………………………………………………….

7. ZGODY RODZICA
• wyrażam zgodę na publikację zdjęć mojego dziecka na stronie internetowej Przedszkola i Żłobka
Harmonijka pod adresami przedszkoleharmonijka.pl oraz zlobekharmonijka.pl,
• wyrażam zgodę na publikację zdjęć mojego dziecka na facebookowym profilu Przedszkola i Żłobka
Harmonijka (fanpage),
• wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczkach pieszych (dot. dzieci 3+)
•  jestem  świadomy,  że  w  trakcie  imprez  organizowanych  lub  współorganizowanych  przez
Przedszkole i Żłobek Harmonijka może być dokonywana rejestracja wizerunku mojego dziecka w
celu jego rozpowszechnienia, jako elementu większej całości w postaci nagrania i/lub zdjęć. Takie
rozpowszechnianie  nie  wymaga  mojej  zgody  i  nie  będę  z  jego  tytułu  rościł  żadnych  roszczeń
prawnych.  Przez  ujęcia  stanowiące  element  większej  całości  rozumiem  te  ujęcia,  na  których
wizerunek mojego dziecka ujęty jest w grupie, lub samodzielnie jednak w taki sposób, że nie jest
głównym zarejestrowanym elementem/obiektem, dzięki czemu nie jest możliwa jego jednoznaczna
identyfikacja. 

…………………………………………………………….
(data i podpis Rodzica/Opiekuna prawnego)

Klauzula informacyjna
W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 
Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych (dalej: RODO) informujemy, co następuje: 

Administratorem danych osobowych dzieci, rodziców, opiekunów prawnych oraz osób upoważnionych do odbioru dzieci jest 
Przedszkole i Żłobek Harmonijka Karolina Rudzińska Sp. j. z siedzibą w Skórzewie przy ul. Kolejowej 30, 60-185 Skórzewo wpisana do 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000717582, NIP 7773149914. Z Administratorem można się kontaktować 



pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kolejowej 30, 60-185 Skórzewo lub drogą e-mailową pod adresem: 
ahoj@przedszkoleharmonijka.pl , karolina.rudzinska@gmail.com.

Dane osobowe dzieci, rodziców, opiekunów prawnych i osób upoważnionych do odbioru dzieci przetwarza się w celu prowadzenia 
placówek opieki nad dziećmi do 6 roku życia w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych (art. 6 
RODO). Dane osobowe przetwarza się do momentu realizacji celu, dla którego są one przetwarzane. 

Dane osobowe przekazywane są: - podmiotom wewnętrznym związanych z prowadzeniem placówki opieki nad dziećmi do 6 roku 
życia w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych (nauczyciele, lektorzy, kucharki etc.) (art. 6 
RODO), - podmiotom zewnętrznym wspierającym prowadzenie placówki opieki nad dziećmi do 6 roku życia w sposób zgodny z 
obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych (prowadzący zajęcia dodatkowe, położna, psycholog etc.)(art. 6 RODO), - 
innym podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa (kuratorium oświaty, urząd 
gminy, biuro rachunkowe etc.) (art. 6 RODO). Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. Rodzice/opiekunowie prawni/osoby upoważnione do odbioru dzieci posiadają prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Rodzice/opiekunowie prawni/osoby upoważnione do odbioru dzieci mają prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
RODO. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie proflowania. Zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach jedynie dla poprawy jakości usługi przez pracowników firmy, konsekwencją 
takiego przetwarzania będzie umieszczenie danych w drukach firmowych. 

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie informacje w Karcie Zgłoszenia Dziecka są aktualne i zgodne ze stanem rzeczywistym oraz, 
iż wyrażam zgodę na wykorzystanie w/w danych osobowych przez Przedszkole i Żłobek Harmonijka Karolina Rudzińska Sp. j. w celu 
przetwarzania ich dla potrzeb pedagogicznych i edukacyjnych, realizowanych względem Dziecka, w ramach jego pobytu w tejże 
placówce (zgodnie z treścią art. 6 oraz dalszych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). 

…………………………………………………………….
(data i podpis Rodzica/Opiekuna prawnego)


