KARTA ZAPISU DZIECKA DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA/

KLUBU MALUCHA "MALI ARTYŚCI"
OD DNIA ...........................................

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA
NAZWISKO
Imię Drugie imię
Data urodzenia Miejsce urodzenia
Pesel
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
Województwo
Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Nr domu
Nr mieszkania
WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU ( alergie, choroby, zalecenia lekarskie, itp.)

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH MATKI/ PRAWNEJ OPIEKUNKI

NAZWISKO
Imię
Pesel
Adres
zamieszkania
Telefon
E-mail

Drugie imię

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH OJCA/ PRAWNEGO OPIEKUNA

NAZWISKO
Imię
Pesel
Adres
zamieszkania
Telefon
E-mail
Drugie imię

POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Dziecko będzie przebywać w przedsszkolu
Od
Do
godziny:
godziny:
Dziecko będzie korzystało z posiłków:
Proszę podkreślić odpowiednio TAK lub NIE
Śniadanie TAK NIE
Obiad TAK NIE
Podwieczorek TAK NIE
Wyrażam/ nie wyrażam zgodę na fotografowanie mojego dziecka oraz umieszczanie
zdjęć na

stronie internetowej przedszkola.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie do
celów
związanych z realizacją zadań statutowych przedszkola, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z
późniejszymi
zmianami).
Zobowiązuję się do:
1.
Informowania dyrektora przedszkola o jakichkolwiek zmianach danych zawartych
w niniejszej karcie.
2.
Przyprowadzania i odbierania dziecka tylko przez rodziców/ prawnych opiekunów lub
osobę pełnoletnią upoważnioną na piśmie, w godzinach zdeklarowanych w karcie.
3.
Przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka.
4.
Regularnego uiszczania opłat za przedszkole w terminie określonym w umowie w
sprawie
odpłatności za świadczenia Niepublicznego Przedzkola "Mali Artyści".
Oświadczam, że będę/ nie będę ubezpieczać dziecko w Przedzkolu/Klubie Malucha.
Oświadczam, że dane zawarte w karcie zapisu są prawdziwe.
Jaworzno, dnia ..................................

Podpis matki/ prawnej opiekunki
Podpis ojca/ prawnego opiekuna
.............................................................
podpis dyrektora przedszkola lub osoby
upoważnionej do odbioru karty

Niepubliczne Przedszkole „Mali Artyści” w Jaworznie ul. Katowicka 31 D

1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych,
wychowawczych
i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września
1991r. O systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust.1 lit.c ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
2. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy.
3. Odbiorcami Pani/Pana osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4. Każdy z Państwa posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.
5. Każdy z Państwa ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy.
Wyrażam zgodę na wykonywanie zdjęć dziecka w Przedszkolu na potrzeby placówki oraz w
celu publikowania artykułów i tworzenia galerii na stronie internetowej Przedszkola i
Facebooka.

…………………………………………………………………
Data i podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

