
 
 

WNIOSEK O OBJĘCIE DZIECKA WWR 
 

Katowice, dnia ............................. 
 
 
 

 
............................................................ 
imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna 
 
............................................................. 
adres kontaktowy. 
 
.............................................................. 
telefon kontaktowy 
 
 
 
 

Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Katowicach 
       

 
Zwracam się z prośbą o objęcie wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka 
 
...................................................................................................................................................................
     Imię i nazwisko dziecka 
 
ur. ............................... w ......................................................PESEL .......................................................... 
 data urodzenia        miejsce urodzenia 
 
zamieszkała/y ............................................................................................................................................ 
     dokładny adres zamieszkania 
 
zgodnie z opinią nr .............................................................. z dnia ........................................................... 
 
wydaną przez Poradnię Psychologiczno –Pedagogiczną w ....................................................................... 
 
  
 
Katowice, dnia  ____________________        ______________________________ 
        Podpis rodzica (prawnego opiekuna) 
 



 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:   
1. Administratorem danych osobowych jest MARKO Sp z o.o. z siedzibą przy ul. Paderewskiego 32c 
Katowice 
2. Dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna/dziecka będą przetwarzane w następujących celach: 
a)świadczenia usług wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,   
b)udzielania informacji o przebiegu terapii na prośbę rodzica/prawnego opiekuna dziecka,   
c)przetwarzania informacji przez system rejestrujący, 
d)przetwarzania informacji przez System Informacji Oświatowej (administrator: Ministerstwo Edukacji 
Narodowej),  
3. Dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna/dziecka będą przechowywane przez okres 25 lat.  
4. Odbiorcą danych osobowych rodzica/prawnego opiekuna/dziecka będą upoważnieni pracownicy 
administratora danych oraz osoby i instytucje uprawnione do tego na mocy prawa.  
5. Dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna/dziecka nie będą przekazywane do państw trzecich  
i organizacji międzynarodowych.   
6. Dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna/dziecka nie będą podlegały zautomatyzowanemu 
profilowaniu.  
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do realizacji zajęć 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.   
8. Rodzic/opiekun prawny ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania lub usunięcia, o ile dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały 
zebrane.  
9. Dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna/dziecka będą przetwarzane w sposób papierowy  
i programowy.   
10. Rodzic/opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych).   
 
Katowice, dnia ________________ Podpis rodzica (prawnego opiekuna) ______________________ 
 
 
 
Oświadczam, że nie jestem pozbawiony/a władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, którego umowa 
dotyczy.  
 
Katowice, dnia ________________ Podpis rodzica (prawnego opiekuna)______________________  
 
 
 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na umieszczenie zdjęć wykonanych podczas zajęć z wizerunkiem 
mojego dziecka/podopiecznego na stronach internetowych Marko Sp z o.o.  
 
Katowice, dnia ________________ Podpis rodzica (prawnego opiekuna)______________________ 


