
( Wypełnia rodzic\opiekun prawny dziecka )                                                                                  
 

 

Przedszkole nr 7 
                         im. Wróbelka Elemelka 

ul. Kopernika 15  
       05-825 Grodzisk Mazowiecki 

 

Karta Aktualizacji Danych  na rok  2021/2022 

Imię i Nazwisko dziecka :  …………………………………………………………. 
 

 
 

I. Dane rodziców/opiekunów dziecka 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów  

1)........................................................................................tel………………………… e-mail: …………………………………. 

2)........................................................................................tel……................................ e-mail: …………………………………. 

II. Adres zamieszkania rodziców/opiekunów ( jeśli wspólny – wystarczy podać dla jednego z rodziców ) 

1).............................................................................................................................................................................................. 

2).................................................................................................................................................……….................................. 
                                                  (miejscowość, ulica, numer domu). 

 

III. Telefon do alarmowego kontaktu :  ….............................................................................. 

IV. Dodatkowe informacje o dziecku (zmiana stanu zdrowia , w tym :  nabycie choroby przewlekłej, alergie i inne) 
 
.......................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

V. Inne informacje, mogące mieć wpływ na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu: 

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

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

 

Informacja  o przetwarzaniu danych osobowych: 
Wypełniając obowiązek informacyjny  wynikający z art. 13 Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016r w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U z 2018r poz. 1000  informujemy, że :  

Administratorem danych osobowych podanych w niniejszej deklaracji jest Przedszkole nr 7 im. Wróbelka Elemelka z siedzibą ul. Kopernika 15   
05-825 Grodzisk Mazowiecki.  Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych pana Roberta Kozłowskiego, z którym można kontaktować 
się we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod numerem tel. 604-362-559 lub e-mail: iod@cdkp.pl oraz tradycyjnie 
pisząc na adres siedziby Administratora. Celem przetwarzania danych jest zapewnienie aktualnych danych posiadanych przez administratora dla 
zapewnienia bezpieczeństwa pobytu dziecka w naszej placówce, a przesłanka legalizująca przetwarzanie jest art.6 ust.1 lit. c RODO. Informujemy również, 
że mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy występują przesłanki niezgodnego przetwarzania 
Waszych danych osobowych z obowiązującymi przepisami. Więcej informacji na temat naszej Polityki Ochrony Danych Osobowych i bezpieczeństwa 
prywatności znajduje się na naszej stronie WWW w zakładce RODO , którą publikujemy pod  adresem www: https://wrobelekelemelek.com.pl/RODO   

 

 
Data ...............................                             ………………………………..                                                     ……………………………………… 

                                  podpis matki/opiekuna                                                               podpis ojca / opiekunów / 

mailto:iod@cdkp.pl
https://wrobelekelemelek.com.pl/RODO

