
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY 

DO PRZEDSZKOLA NR 2 W ŁĘCZYCY 

 

 

 Informacje o dziecku: 

 

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

2. Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………….......…PESEL………………………....... 

3. Adres zamieszkania: ………………………………………………………………................................................ 

4. Dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2020/20221 do  Przedszkola nr  ….………  w Łęczycy. 

5. Dziecko będzie uczęszczać na dyżur wakacyjny od …..….... sierpnia do .…….…. sierpnia 2021r. 

5. Godziny  pobytu  dziecka w  przedszkolu: od  godz. ………..…...….. do godz. …………….……. 

6. Dziecko korzystać będzie z  ……  posiłków, tj.: śniadanie   obiad      podwieczorek            

 

 Informacje o rodzicach/prawnych opiekunach dziecka 

 

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

2. Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………… 

3. Numer telefonu kontaktowego: ………………………………….......................................................... 

 

4. Imię i nazwisko ojca: ………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………… 

6. Numer telefonu kontaktowego: ………………………………….......................................................... 

 

 
 

 
 

        Oświadczam, że przedłożone przeze mnie  informacje są zgodne ze stanem faktycznym.  

 
 
 
 
………………………………………………..                                                 ……………….………………………………………………… 
                      data                                                                                            czytelny podpis matki/prawnego opiekuna 

 

………………………………………………..                                                 ……………….………………………………………………… 
                      data                                                                                             czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna 



 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
(rekrutacja na dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2020/2021) 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 2                      
w Łęczycy z siedzibą przy ul. Belwederska 23; tel. 24 721 03 52; e-mail: 
przedszkole@p2leczyca.edu.pl 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@p2leczyca.edu.pl  
3. Pani (a) dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu naboru  na dyżur 

wakacyjny do Przedszkola nr 2 w Łęczycy. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w formie 

papierowej, przez okres dyżuru wakacyjnego roku szkolnego 2020/ 2021. 
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych 

dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. 

6. W przypadku gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie Pani/Pana danych 
osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo 
wniesienia skargi do  Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Pani/Pana dane osobowe:  
• będą udostępniane organom kontrolnym a także podmiotom 

świadczącym na rzecz przedszkola usługi doradcze, prawne 
informatyczne, usługi porządkowania, archiwizowania i niszczenia 
dokumentów. 

• nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji 
międzynarodowej, 

• nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem 
koniecznym do rozpatrzenia wniosku. 
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