
Pieczęć przedszkola 

KARTA ZAPISU DZIECKA 
DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 61 „POD WAWELEM” 

W KRAKOWIE NA LIPIEC 2023 
 

Przedszkole w czasie dyżuru funkcjonuje w godzinach od 7:00 do 17:00. 

1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………. 

2. Data urodzenia ……………………………………………………………. 

3. PESEL: ……………………………………………………………. 

4. Adres zamieszkania: ……………………………………………………………. 
 

 
- Dziecko będzie uczęszczać do przedszkola w okresie od ...................... lipca 2023 do ...................... lipca 2023 
 
- Deklarowany dzienny czas pobytu dziecka w przedszkolu: od godz. ...................... do godz. ...................... 
 
- Dziecko korzystać będzie z ...................... posiłków (1 – śniadania I i II, 2 – obiad, 3 – podwieczorek). Proszę wpisać 
tylko odpowiednią liczbę. 
 
- Numery telefonów kontaktowych i adresów e-mail Rodziców/opiekunów prawnych: 

Matka/Opiekun prawny Tel.: ………………………………… E-mail:………………………………………………………………. 

Ojciec/Opiekun prawny Tel.: ………………………………… E-mail:………………………………………………………………. 

 
- Druki upoważnień do przyprowadzania i odbioru  dzieci z przedszkola są aktualne (złożone wcześniej) przy 
zapisie do przedszkola na rok szkolny 2022/2023.     
 
- Proszę podać ewentualnie dietę dziecka, jeśli nie była wcześniej zgłoszona lub zamieścić uwagę czy ma być 
stosowana jako kontynuacja złożonej wcześniej w dyrekcji. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Wszystkie podane w deklaracji zapisu informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 
 

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

(data i podpis matki/opiekuna prawnego) (data i podpis ojca/opiekuna prawnego) 
 
INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole nr 61 „Pod Wawelem” z siedzibą ul. Rajska 14, 31-
124 Kraków i są one podawane w celu przyjęcia dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym 
Informujemy, że: 
1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz do 
sprzeciwu wobec przetwarzania. 
2. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, dane osobowe będą przechowywane przez okres– zgodnie z kategorią określoną w JRWA,  
3. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
4. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa. 
5. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, brak ich podania będzie skutkować nieprzyjęciem dziecka. 
6. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie przepisów prawa w szczególności:  Ustawa Prawo oświatowe, Ustawa o 
Systemie Oświaty. 
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Dominik Strzebak;, adres e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl 

 


