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WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO 

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „MAŁY ODKRYWCA” W BOCHNI URSZULA GOLIŃSKA 

 
Proponowana przez rodzica data rozpoczęcia 

uczęszczania dziecka do niepublicznego 

przedszkola (należy podać dzień-miesiąc-rok) 
 

Preferowany przez rodzica oddział niepublicznego 
przedszkola 
(Proszę zaznaczyć preferowany oddział poprzez 
wstawienie znaku „X” przy danej lokalizacji.  
Można zaznaczyć obydwie lokalizacje). 

□  przy ul. Płk. Józefa Serugi 25 

□  przy ul. Górskiej 1C 

 
I. DANE OSOBOWE DZIECKA 

1.  Imię/imiona i nazwisko 

dziecka 

 

2.  Data urodzenia dziecka 
 

3.  Miejsce urodzenia dziecka 
 

4.  PESEL dziecka1 
 

5.  Adres miejsca zamieszkania 

dziecka2 

Kod pocztowy 
 

Miejscowość 
 

Ulica 
 

Numer domu/ 

Numer mieszkania 

 

Gmina  

           

II. DANE OSOBOWE RODZICÓW (OPIEKUNÓW) DZIECKA 

1.  
Imię/imiona i nazwisko 

rodziców (opiekunów) 

dziecka 

Matki  

Ojca  

2.  Adres miejsca zamieszkania 

matki dziecka2 

Kod pocztowy 
 

Miejscowość 
 

                                                           
1 w przypadku braku PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

2 Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia Kodeks cywilny miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta 

przebywa z zamiarem stałego pobytu.  

art. 26 § 1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego  

z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. 

art. 26 § 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania 

dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce 

zamieszkania określa sąd opiekuńczy. 

art. 27 Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna. 
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Ulica 
 

Nr domu/ 

Nr mieszkania 

 

Gmina  

3.  Adres miejsca zamieszkania 

ojca dziecka2 

Kod pocztowy 
 

Miejscowość 
 

Ulica 
 

Nr domu/ 

Nr mieszkania 

 

Gmina  

4.  
Numery telefonów rodziców 

dziecka  

 

Matki  

Ojca  

5.  
Adres poczty elektronicznej 

rodziców dziecka3 

(o ile je posiadają) 

Matki  

Ojca  

 

Dodatkowe informacje 

W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu niepublicznym przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod 

opiekuńczo-wychowawczych, rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola uznane przez niego za istotne - dane 

o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. 

 

Oświadczenia wnioskodawcy 

1. Oświadczam, że podane we wniosku dane są prawdziwe oraz zgodne z aktualnym stanem faktycznym. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla potrzeb 

związanych z rekrutacją i przyjęciem do Niepublicznego Przedszkola „Mały Odkrywca” w Bochni Urszula Golińska 

zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), ustawą  

z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe. 

 
 

 

 

...................................................................... 

 
 
 

.......................................................................................................................... 

data czytelny podpis wnioskodawcy - matki – rodzica  
(opiekuna prawnego) dziecka 

 

 
 

 

...................................................................... 

 
 
 
 

.......................................................................................................................... 

data czytelny podpis wnioskodawcy – ojca – rodzica 
(opiekuna prawnego) dziecka 

                                                           
3 Podanie adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne 
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Data przyjęcia (wpływu) wniosku do Niepublicznego 

Przedszkola „Mały Odkrywca” W Bochni Urszula Golińska - 

(wypełnia dyrektor niepublicznego przedszkola  

lub osoba przez niego upoważniona) 

 
 

 
POUCZENIE – KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku 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) 

informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest Niepubliczne Przedszkole „Mały Odkrywca”  

w Bochni Urszula Golińska z siedzibą przy ul. Płk. J. Serugi 25 w Bochni oraz Urszula Golińska jako osoba 

prowadząca (organ prowadzący) niepubliczne przedszkole.  

2. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku będą wykorzystywane w celu przeprowadzenia rekrutacji oraz 

przyjęcia dziecka do Niepublicznego Przedszkola „Mały Odkrywca” w Bochni Urszula Golińska. 

3. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) oraz 

art. 9 ust. 2 lit g) Rozporządzenia RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze. 

4. Pani\Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane są w niepublicznym przedszkolu nie dłużej niż do 

końca okresu wymaganego przepisami prawa dotyczących osoby prowadzącej (organu prowadzącego) 

niepubliczne przedszkole. 

Dane osobowe Pana/Pani oraz dziecka nieprzyjętego zgromadzone w celu przeprowadzenia rekrutacji są 

przechowywane w niepublicznym przedszkolu przez okres roku od dnia ich otrzymania przez administratora. 

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym i warunkiem 

zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie wychowania przedszkolnego. Konsekwencją odmowy ich podania 

będzie nie rozpatrzenie wniosku o przyjęcie dziecka w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym do 

niepublicznego przedszkola (z przyczyn formalnych) oraz brak możliwości zawarcia wyżej wymienionej umowy. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 15-20 RODO. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sposób opisany powyżej. 

Przetwarzanie danych zostanie zaprzestane, chyba że Administrator oraz osoba prowadzącą niepubliczne 

przedszkole będzie w stanie wykazać, że w stosunku do przetwarzanych danych istnieją prawnie uzasadnione 

podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

8. Mam Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,  

iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

 
 
 
 
.......................................................................................................................... 

 
 
 
 
.......................................................................................................................... 

czytelny podpis wnioskodawcy - matki – rodzica  
(opiekuna prawnego) dziecka 

czytelny podpis wnioskodawcy – ojca – rodzica 
(opiekuna prawnego) dziecka 

 

 


