
WNIOSEK
 o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny 

w roku szkolnym 2021/2022
Miejskie Przedszkole Integracyjne we Włodawie

Proszę  o  przyjęcie  mojego  dziecka…………...………..……………………………ur……………....................

PESEL…………….........................do  przedszkola  na  dyżur  wakacyjny,   w  terminie

od  18.07.2022 do 01.08.2022r.   w godzinach  od ……....do………  (nie krócej niż 8 godzin

dziennie)

      DANE O DZIECKU

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

Imię i nazwisko  rodziców/opiekunów

Matka…………………….……………………...........telefon   kontaktowy………………….........................

Ojciec…………………….……………………. ….......telefon  kontaktowy………………............................

I. ZGŁASZAJĄC  dziecko  na  dyżur  wakacyjny  zobowiązuję  się  do  uiszczenia  opłat  za

korzystanie z usług przedszkola w terminie do  24 czerwca 2022 r.  Niedotrzymanie

ww. warunku jest jednoznaczne z rezygnacją   z korzystania z dyżuru wakacyjnego. 

II. Dane do wpłaty: 

tytułem:dyżur wakacyjny,  imię i nazwisko dziecka........................................................

czesne..............................zł

wyżywienie.....................zł

nr konta bankowego: 90 1240 2249 1111 0010 2927 3660

III. DODATKOWE  informacje  o  dziecku  lub rodzinie  (stała  choroba, wady rozwojowe, 

alergie)   

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

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

IV. W celu uzyskania informacji o wysokości opłaty prosimy o kontakt z placówką

–tel. 82/ 56 21 121 w godz. 8.00 – 15.00,

…........…......                                                                                     ………………………………… .......................
      (data)                                                                                        (podpis rodziców/opiekunów dziecka)

* dyżur wakacyjny odbywa się w trzech placówkach, dlatego na każdy okres dyżuru należy wypełnić oddzielny
wniosek.
Przed wypełnieniem proszę przeczytać całość.                                                                                                       
UWAGA: Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie.



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
Dz.U.UE.L.2016.119.1 - dalej: RODO)

INFORMUJEMY: 
1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu zapisów na dyżur wakacyjnych jest Miej-

skie  Przedszkole  Integracyjne  we  Włodawie,  przy  ul  .  Szkolnej  5,  tel.  kontaktowy  
82/5722 231, email: mpi@poczta.onet.eu

2. W przedszkolu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za po-
średnictwem poczty elektronicznej pod adresem inspektor@cbi24.pl

3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w
celu  przeprowadzenia  postępowania  zapisów  na  dyżur  wakacyjny  
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g i lit. c RODO.  

4. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: uprawniony organ administracji pu-
blicznej upoważniony do uzyskania takich informacji na mocy przepisów prawa.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 
6. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych

w  pkt.  3,  a  po  tym  czasie  przez  okres  oraz  w  zakresie  wymaganym  
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Rodzicom/opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych kandy-
data, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne
z rezygnacją z udziału w procesie zapisów na dyżur wakacyjny. Ponadto przysługuje im prawo do żąda-
nia ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 

8. W ramach procesu zapisów na dyżur wakacyjny dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e
lub f RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie będzie mogło
być zrealizowane.  Ponadto ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w
procesie naboru na dyżur wakacyjny jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, nie będzie mogło być zrealizowane
prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO. 

9. W  trakcie  przetwarzania  danych  na  potrzeby  procesu  zapisów  na  dyżur  wakacyjny  
nie  dochodzi  do  wyłącznie  zautomatyzowanego  podejmowania  decyzji  ani  do  profilowania,  
o których mowa w art. 22 ust. 1 i ust. 4 RODO – oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do pla-
cówki na dyżur wakacyjny nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandyda-
tów. 

10. Rodzicom  /  opiekunom  prawnym  kandydata,  jeżeli  twierdzą,  że  przetwarzanie  danych  
w procesie  zapisów na dyżur wakacyjny narusza obowiązujące przepisy prawa,  przysługuje  prawo
wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  zgodnie  z  art.  77  RODO,  gdy  uznają,  
że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a jeśli w przyszłości zo-
stałby powołany inny organ nadzorczy, to ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym, że
prawo wniesienia skargi dotyczy jedynie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie
dotyczy zaś przebiegu procesu zapisu na dyżur wakacyjny. 

11. Podanie danych zawartych w formularzu oraz dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak
jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie na dyżur wakacyjny lub umożliwiającym ko -
rzystanie z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie zasad przyjęcia na dyżur wakacyjny, co wynika w
szczególności  z  przepisów wskazanych w punkcie 3,  co oznacza,  ze  podanie  danych zawartych we
wniosku  jest  konieczne  dla  uczestnictwa  
w procesie zapisów na dyżur wakacyjny do przedszkola.



Załącznik nr 1 
do wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny 

w roku szkolnym 2021/2022  

                                                                                                  

        …………………………………………..            
        ( imię i nazwisko rodzica)

                     
                    

                                                                                                                 Dyrektor
Miejskiego Przedszkola Integracyjnego

                                                                                     we Włodawie

Zwracam się z prośbą o zwrot opłaty za dyżur wakacyjny zorganizowany w roku szk.

2021/2022 w przypadku usprawiedliwionej nieobecności mojego dziecka. 

Imię i nazwisko dziecka ….........................................................................

imię i nazwisko właściciela rachunku.........................................................................................

nr rachunku bankowego................................................................................................................

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

podpis rodzica

                                                                                                    

                                                                                                 
                                                                                                               


