Jastrzębie-Zdrój, dnia…………………..

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „BEREK”

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Przedszkola Niepublicznego „BEREK”
na rok szkolny …..……./…….......
1. Dane personalne dziecka:
Nazwisko i imię ……………………………………………………………………………………
Data i miejsce urodzenia………………………………............PESEL……………………………
Adres zamieszkania dziecka……………………………………………………………………….
2. Dane rodziców/opiekunów:
MATKA/OPIEKUN
Nazwisko i imię:
Adres zamieszkania:
Miejsce pracy:
Telefon kontaktowy:
E-mail:
OJCIEC/OPIEKUN
Nazwisko i imię:
Adres zamieszkania:
Miejsce pracy:
Telefon kontaktowy:
E-mail:

3. Stan zdrowia dziecka:
Stałe choroby dziecka (jakie?)…………………………………………………………………….
Przebyte choroby zakaźne (jakie?)………………………………………………………………..

Alergie/uczulenia (jakie?)………………………………………………………………………....
Wady rozwojowe dziecka…………………………………………………………………………
Czy dziecko przyjmuje leki na stałe? tak nie (jakie?)………………………………………
4. Dodatkowe informacje dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu:
Godziny pobytu dziecka w przedszkolu: od godz. ……………........ do godz. …………………...
Od kiedy dziecko będzie uczęszczało do przedszkola? …………………………………………….
5. Inne informacje o dziecku (np. stopień samodzielności, relacje z rówieśnikami,
zainteresowania):
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
6. Zobowiązania rodziców/opiekunów:
ZOBOWIĄZANIA
Wypełniając niniejszą Kartę Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola Niepublicznego „BEREK”
zobowiązuję się:
1. Informować dyrekcję przedszkola o zmianach w podanych wyżej informacjach.
2. Zapoznać się ze statutem placówki oraz stosować się do zawartych w nim przepisów.
3. Terminowo wnosić opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu.

............................................................
data

............................................................
podpis rodziców/opiekunów

OŚWIADCZENIA
1. Zapoznałem się z klauzulą informacyjną zawartą w załączniku nr 1 i wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami RODO.
2. Wyrażam /nie wyrażam/ zgodę na publikowanie wizerunku mojego dziecka w internecie i prasie
przez Przedszkole Niepubliczne „BEREK” w ramach materiałów promocyjnych i informacyjnych.
3. Oświadczam, że informacje podane w Karcie Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola Niepublicznego
„BEREK” są zgodne z prawdą.

............................................................
data

..............................................................
podpis rodziców/opiekunów

Załącznik nr 1
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA
RODZICÓW I OPIEKUNÓW PRAWNYCH.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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
(dalej: RODO), informuję że:
1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne
„BEREK”,
ul.
Libowiec
55 44-336
Jastrzębie-Zdrój
tel.
324690041
e-mail:
przedszkole@berek.edu.pl
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zgodnie z Ustawą z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są osoby upoważnione przez administratora do
przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, organy władzy
publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla Administratora.
4. Podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane przez okres sprawowania opieki nad
dzieckiem oraz wynikający z nadrzędnych przepisów prawa.
5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, prawo do żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych.
6. Posiadają Państwo prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa narusza przepisy RODO.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla umożliwienia świadczenia przez
Administratora usług na Państwa rzecz.
9. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji
międzynarodowej.
10. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą profilowane.

