
 

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA 
DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO "PROMET KIDS" W KUNOWICACH NA ROK 2022/2023 

od dnia.................................... 

I DANE OSOBOWE DZIECKA  

Imię i nazwisko dziecka..................................................................................................................... 
Adres zamieszkania........................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................    
Data urodzenia..............................................................................                                                              
Miejsce urodzenia......................................................................... 
Nr pesel......................................................................................... 
Deklarowane godziny pobytu dziecka w przedszkolu  od.......................do........................ 

II DANE OSOBOWE RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

MAMA (prawny opiekun) Imię i nazwisko 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
Adres zamieszkania............................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................... 
Telefon...........................................................................                                                                      
E-mail........................................................................... 
Miejsce pracy..................................................................................................................................... 
 
TATA (prawny opiekun) Imię i nazwisko 
........................................................................................................................................................... 
Adres zamieszkania............................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................... 
Telefon........................................................................                                                                           
E-mail........................................................................                                                                               
Miejsce pracy.....................................................................................................................................                                                                               

III KARTA INFORMACYJNA DZIECKA  

1. Stan zdrowia dziecka  

a) czy dziecko przebywa pod stałą opieką poradni specjalistycznych? (jeśli tak, proszę podać jakich): 
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................  

b) czy istnieją pokarmy, na które dziecko jest uczulone? (proszę podac rodzaje i nazwy produktów): 
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................           



c) Inne uwagi dotyczące dziecka (schorzenia, dysfunkcje, orzeczenia): 
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................            

2. Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w 
przedszkolu (np. rodzina pełna, rozbita, rodzeństwo, itp.), o których powinien wiedzieć wychowawca 
........................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... ....................... 
...........................................................................................................................................................         
3. Mocne strony dziecka: 
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................  

4. Słabe strony dziecka: 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

5. Jak dziecko lubi/preferuje by się do niego zwracać (stosowane w domu zdrobnienia, odmiana 
imienia). 
..........................................................................................................................................................  

IV JAKIE SĄ OCZEKIWANIA PANI/PANA WZGLĘDEM  

1.PRZEDSZKOLA................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................  

2.WYCHOWAWCÓW............................................................................................................................     
.............................................................................................................................................................      
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

VII ZAJĘCIA DODATKOWE (dodatkowo płatne)  

Proszę o zaznaczenie zajęć dodatkowych, którymi może być zainteresowane Państwa dziecko:  

o zajęcia taneczne   
o zajęcia muzyczne 
o zajęcia plastyczne 
o zajęcia sportowe 
o zajęcia edukacyjne 

 

 

…………………………………………………………………………. 

Miejscowość, data, podpisy rodziców/opiekunów  



INFORMACJA o ochronie danych osobowych (RODO) 

 
Przetwarzanie danych osobowych Klientów przez Fundację Promet Kids 
Potrzebujemy dostępu do Państwa danych osobowych, jako że są Państwo Klientami, na rzecz których 
świadczymy różnego rodzaju usługi. Poniżej wyjaśniamy podstawy i cele, dla których je zbieramy oraz prawa, 
jakie przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Administratorem Państwa danych 
osobowych, odpowiedzialnym za ich zgodne z prawem zbieranie i przetwarzanie jest Fundacja Promet Kids z 
siedzibą w Kunowicach, przy ul. Dworcowej 28. 
 

1. Dlaczego gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe 

Informujemy, że dane osobowe Państwa oraz dziecka są przetwarzane i administrowane przez Fundację 
Promet Kids z siedzibą w Kunowicach, dla celów związanych z wykonywaniem zawartych z Państwem umów 
o świadczenie usług edukacji wczesnoszkolnej, a także dla podjęcia działań na Państwa żądanie przed 
zawarciem umowy, np. przy prowadzeniu zapisów do przedszkola, czy dla celów odpowiedzi na zadane pytania 
dotyczące świadczonych przez nas usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).   
 

2. Ujawnianie danych osobowych innym osobom  

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do innych podmiotów, chyba że istnieje wyraźna podstawa 
prawna do takiego działania. Przykładowo, podstawą może być Państwa zgoda, konieczność ujawnienia w celu 
wykonania zawartej z Państwem umowy, wyraźny przepis prawa, który zobowiązuje nas do przekazania tych 
informacji.  
 

3. Czas przechowywania 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały one 
zebrane. Oznacza to na przykład, że dane osobowe przetwarzane za Państwa zgodą zostaną usunięte w 
przypadku wycofania zgody. Dane osobowe, które przetwarzamy w celu wypełnienia naszej umowy zawartej z 
Państwem, zostaną usunięte po rozwiązaniu umowy, spełnieniu wszystkich zobowiązań z niej wynikających oraz 
po upływie terminów przedawnienia. Niektóre dane osobowe są przechowywane przez okres wyraźnie wskazany 
w przepisach prawa (np. przepisy nakazujące archiwizowanie dokumentacji księgowej). W takim wypadku ich 
przetwarzanie będzie trwało do upływu takiego okresu. 
 

4. Państwa prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych 

Mają Państwo prawo do żądania w każdym czasie od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  
 

5. Informacje o prawie wniesienia skargi 

Mają Państwo prawo wnieść skargę do odpowiedniego organu nadzorczego w państwie członkowskim swojego 
zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzą 
Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące zasady przetwarzania danych. 
 

6. Obowiązek podania danych osobowych 

Podanie danych osobowych na podstawie innej niż Państwa zgoda jest całkowicie dobrowolne, jednakże 
niezbędne dla zawarcia z Państwem umowy, a także podejmowania na Państwa żądanie czynności przed ich 
zawarciem. W przypadku pozostałych danych ich przekazanie jest na podstawie zgody nie mają Państwo 
obowiązku ich przekazania. Odmowa udzielenia zgody nie spotka się z jakimikolwiek negatywnymi 
konsekwencjami. 
 

…………………………………………………………………………. 

Miejscowość, data, podpisy rodziców/opiekunów  


