PRZED WYPEŁNIENIEM PRZECZYTAĆ CAŁOŚĆ
Uwagi: Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie dziecka. Za członków rodziny uważa się rodziców
(opiekunów) i dzieci oraz inne osoby objęte obowiązkiem alimentacyjnym, o ile pozostają na wyłącznym lub
częściowym utrzymaniu tych rodziców.
Miejsce pracy poświadczają zakłady pracy lub właściwe urzędy.
Rodzice przedkładają Dyrekcji do wglądu książeczkę zdrowia i dokument stwierdzający datę urodzenia dziecka.
O przyjęciu dziecka do przedszkola, w razie dużej liczby przyjęć, decyduje kolejność składania Karty zgłoszenia
dziecka do przedszkola.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „SMERFUŚ”
W BUSKU-ZDROJU

Imię i nazwisko dziecka: .......................................................................
Data i miejsce urodzenia: ......................................................................
PESEL
Adres zamieszkania dziecka: .....................................................................................................
.....................................................................................................
Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów): ..............................................................................
..............................................................................
Miejsce pracy matki: ..................................................................................................................
.......................................................tel. .....................................................
Miejsce pracy ojca: ..................................................................................................................
........................................................tel. ....................................................
Godziny pobytu dziecka w przedszkolu: …………………...……..

od dnia ………20……r.

SZKOŁA OBWODOWA……………………………………………………………………….
Dodatkowe informacje o dziecku np.: stała choroba, wady rozwojowe dziecka, alergie, diety,
schorzenia, zachowania ................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ( w przypadku dziecka
niepełnosprawnego) –wpisać TAK lub NIE………………………………...
Dane dotyczące dziecka i rodziców zbierane są zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 19 lutego 2002r w
sprawie prowadzenia przez przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (DzU z 2002r Nr 23, poz.225 z późn. zm.)
Wszystkie dane dotyczące miejsca zamieszkania, pracy i telefonu rodziców zbierane są wyłącznie w celu
uzyskania szybkiego kontaktu z rodzicami, w sytuacji tego wymagającej np. choroba dziecka.
OŚWIADCZENIE rodzica (opiekuna): Wyrażam zgodę na zbieranie i wykorzystywanie naszych danych
osobowych w celach własnych przez Dyrektora placówki – zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997r o ochronie
danych osobowych i Rozporządzeniem MENiS powołanym wyżej.
.......................................................................
podpis rodzica (opiekuna)
OŚWIADCZAM, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
Zobowiązuję się do regularnego uiszczania należnej ode mnie opłaty z tytułu kosztów pobytu i żywienia dziecka
w przedszkolu oraz do osobistego odbierania dziecka z przedszkola lub przez osobę upoważnioną przeze mnie.
........................................................................
podpis rodzica (opiekuna)

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 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, w skrócie
„RODO”) informuję, iż:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Anna Mazur Przedszkole „Smerfuś”, os. Gen. Wł. Sikorskiego 9,
28-100 Busko-Zdrój, tel. 735444450;
2) inspektorem ochrony danych w Anna Mazur Przedszkole „Smerfuś”, os. Gen. Wł. Sikorskiego 9, 28-100 BuskoZdrój jest Pan Grzegorz Szajerka (adres: Grupa Prawna Togatus sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Warmińska 7/5,
e-mail: grzegorz.szajerka@gptogatus.pl);
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą celem wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze
m.in. celem zapewnienia prawidłowej opieki dzieci, a także mogą być one przetwarzane dla dochodzenia roszczeń
wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią. Podstawa
prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust 1 pkt c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do
zapewnienia prawidłowej opieki dziecku w oparciu odpowiednie ustawy i rozporządzenia, art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj.
przetwarzanie wynika z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych w postaci ewentualnej konieczność
odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych;
4) odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Anna Mazur Przedszkole „Smerfuś” w Busku
Zdroju;
5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych.
Okresem tym będzie okres wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych tj. co najmniej 6 lat od
rozwiązania umowy – zgodnie z maksymalnym terminem przedawnienia roszczeń wynikającym z ustawy z dnia 23
kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny;
7) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, iż
przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. RODO;
9) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne i konieczne;
10) w stosunku do Państwa danych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym o profilowaniu.

Busko-Zdrój, dnia …………………….

Oświadczam, że zostałem zapoznany z przedmiotową
klauzulą informacyjną i została mi ona przekazana:

____________________________________

