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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Przedszkola Niepublicznego „Wesołe Nutki” 
w Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we 
Wrocławiu na nie więcej niż 11 godzin dziennie, w tym 3 posiłki dziennie 
od dnia.....................................  
 
Dane osobowe dziecka 

PESEL                  Imię        Drugie imię            Nazwisko 

                 

 
Data urodzenia                              

    -   -   
rok             miesiąc      dzień 

 

Dane rodziców / opiekunów prawnych 

Imię  matki                                            Nazwisko matki 

                                                                             
Telefony                                                         Miejsce pracy matki 

                                                                    (opcjonalnie, w przypadku potrzeby nagłego kontaktu) 

                                                                                                    
Adres e-mail 
 
 

Imię  ojca                                              Nazwisko ojca 

   
Telefony                                                          Miejsce pracy ojca 

                                                                    (opcjonalnie, w przypadku potrzeby nagłego kontaktu) 

   
Adres e-mail 
 
 
Adres zamieszkania matki 

Ulica           nr domu       nr lokalu 

     
 

Kod            Miejscowość 

  -      
 

Województwo                      Powiat          Gmina 
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Adres zamieszkania ojca 

 

Ulica           nr domu       nr lokalu 

     
 

Kod            Miejscowość 

  -      
 

Województwo                      Powiat          Gmina 

     
 
Adres zamieszkania dziecka 

Ulica           nr domu       nr lokalu 

     
 

Kod            Miejscowość 

  -      
 
Województwo                      Powiat          Gmina 

     
 
Dodatkowe informacje o dziecku 
 
Zainteresowania (opcjonalnie) 

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

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

 
Przebyte choroby, ewentualnie alergie (opcjonalnie, jeżeli rodzic uzna te informacje za 

istotne) 

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

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

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

Inne uwagi o dziecku (opcjonalnie, jeżeli rodzic uzna te informacje za istotne) 

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

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

Informacje oznaczone jako opcjonalne przetwarzane są na podstawie zgody. W każdej chwili mogą 
Państwo wycofać swoją zgodę pisząc na adres e-mail: anita.sowa@diakonia.pl lub składając pismo 
w placówce. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych realizowanego przed jej 
wycofaniem.   
 

1) oświadczam, iż zapoznałam/em się i akceptuję zapisy Statutu Przedszkola 
Niepublicznego „Wesołe Nutki”, Regulaminu Przedszkola oraz Regulaminu 
płatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Niepublicznym „Wesołe Nutki”; 
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2) zobowiązuję się do regularnego i terminowego uiszczania należnych opłat z tytułu 
kosztów związanych ze świadczeniami przedszkola na następujący rachunek 
bankowy:  
 

Właściciel rachunku:   
 

Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. M. Lutra 
ul. ks. Marcina Lutra 2-8 

54-239 Wrocław 
nr rachunku bankowego:  
 

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna 
73 1600 1462 1842 8246 8000 0001 

 
3) zgodność powyższych danych ze stanem faktycznym potwierdzam 

własnoręcznym podpisem. Zobowiązuje się informować Przedszkole o każdej 
zmianie powyższych danych; 
 

4) zostałam/em poinformowany, że Administratorem danych osobowych jest 
Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. M. Lutra, ul. ks. 
Marcina Lutra 2-8, 54-239 Wrocław, prowadząca Przedszkole Niepubliczne 
„Wesołe Nutki”. Kontakt do naszego Inspektora Ochrony Danych: 
iod@diakonia.pl lub CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. 
Dane przetwarzamy m.in. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i 
świadczenia usług edukacyjnych – na podstawie przepisów prawa i zawartej 
umowy. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne są w 
sekretariacie oraz na https://wesolenutki.diakonia.pl/ - w zakładce dotyczącej 
ochrony danych osobowych (RODO).  
 

 
Wrocław, dnia................................                 podpis.................................................... 
 
 
Potwierdzam przyjęcie……………………………do przedszkola od dnia………………  
 
 
Wrocław, dnia ………………………………     podpis ………………………………….. 
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