
Szanowni Państwo, 

uprzejmie proszę o uzupełnienie ankiety. Odpowiedź na kilka poniższych pytań pozwoli usprawnić 

organizację żywienia oraz system wnoszenia opłat w naszym przedszkolu. 

PROSZĘ O WYPEŁNIENIE ANKIETY DRUKOWANYMI LITERAMI 

Nazwisko  i imię dziecka ….............................................................................................................. 

1. Dziecko będzie przebywało w przedszkolu (proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi) 

o do godz. 13.00 (będzie odbierane po obiedzie) 

o po godz. 14.30 (po podwieczorku) 

Zmiana godzin pobytu dziecka musi być zgłoszona najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem nowego 

miesiąca. 

2. Dziecko ma alergie/nietolerancje pokarmowe, które są potwierdzone zaświadczeniem lekarskim 

o TAK 

o  NIE 

Jeżeli odpowiedzieli Państwo twierdząco, proszę podać jakie 

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

Jednocześnie proszę o dostarczenie wniosku o zastosowanie diety oraz zaświadczenia lekarskiego 

(lekarz alergolog), najpóźniej w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu. 

3. Płatności za żywienie będą przyjmowane tylko i wyłącznie przelewem. 

W związku z powyższym, uprzejmie informuję, że ewentualny zwrot nadpłaty będzie dokonywany na 

numer konta, z którego był wykonywany ostatni przelew. 

Jednocześnie informuję, że składki na Radę Rodziców można wpłacać wyłącznie gotówką do 10 

dnia każdego miesiąca, do kierownika gospodarczego. 

4. Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przesyłanie informacji dotyczących płatności za przedszkole za 

pośrednictwem maila: dstefaniak@edu.um.warszawa.pl  

o  TAK 

o NIE 

Jeżeli odpowiedzieli Państwo twierdząco, proszę o podanie adresu e-mail, na który mają być 

przesyłane w/w informacje 

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

W związku z konstrukcją programu istnieje możliwość wysyłanie informacji wyłącznie pod jeden 

adres e-mail. Jeżeli podadzą Państwo ich większą ilość, do systemu zostanie wprowadzony jedynie 

pierwszy z nich. 

W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że powyższe dane będą przetwarzane zgodnie z 
„Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Przedszkolu nr 116 w Warszawie” oraz „Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu 
danych osobowych dziecka w Przedszkolu nr 62 w Warszawie”. Jednocześnie przypominam, ze maja Państwo prawo do: dostępu dodanych 
osobowych, w tym prawo do uzyskania ich kopii, żądania sprostowania (poprawiania), żądania usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, 
sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach oraz zgodnie z w/w klauzulami. Ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych 
osobowych stanowi przepis prawa, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych. 
 
 

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

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

mailto:dstefaniak@edu.um.warszawa.pl

