Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

Proszę o przyjęcie dziecka: (imię i nazwisko):

Data urodzenia:

Pesel:

Adres zamieszkania dziecka:

Zameldowanie:

I Dane dotyczące rodziców:

1. Matka (imię i nazwisko):

miejsce pracy:

tel.:

2. Ojciec (imię i nazwisko):

miejsce pracy:

tel.:

inne telefony:
II Dodatkowe informacje o dziecku: (alergia, stałe choroby, wady rozwojowe, inne:

III Inne upoważnione osoby do odbioru dziecka (imię i nażwisko, stopień porewieństwa, nr dowodu)
1.
2.
3.

IV Oświadczenie rodziców

1. Zobowiązuję się do regularnego uiszczania - zgodnie z zawartą umową zależnej ode mnie opłaty z tytułu
kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu / żłobku.
Mając na względzie dobro wszystkich dzieci zobowiązuję się przyprowadzić do przedszkola / żłobka dziecko zdrowe.
2.Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.
U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904, z późn. zm.) wyrażam zgodę na umieszczenie wizerunku mojego dziecka w
mediach ( prasa, internet, telewizja) w zakresie realizacji zadań związanych z promocją działalności przedszkola. Oświadczenie jest prawomocne z chwilą przyjęcia dziecka do przedszkola.
3. Informacja o ochronie danych osobowych.
Obowiązek informacyjny.
• Administratorem Twoich danych osobowych jest: TĘCZOWE NUTKI Ewa Zielińska
Kamila Zielińska s.c., 67-200 Głogów, ul. Wojska Polskiego 14, zwany dalej: „Administratorem”.
• Twoje dane przetwarzane są w celu wykonania Umowy i nie będą wykorzystywane do
żadnych innych celów nie związanych z Umową. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych
danych jest niezbędność do wykonania umowy oraz prawnie uzasadniony interes.
• Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją
powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów
upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
• Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające na podstawie umów powierzenia
przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem;
• Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne natomiast w przypadku zawierania umowy,
podanie danych jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy.
• Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres
wyznaczony właściwym przepisem prawa lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych osobowych.
• Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania , usunięcia
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu.
• W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje
Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Oświadczenie.
Oświadczam, iż dane w niniejszej karcie są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadom(a)
odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy. Zobowiązuje się do informowania
dyrektora przedszkola o każdorazowej zmianie powyższych danych.
Oświadczam, że zapoznawałam(em) się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania danych osobowych.

data:

podpis ojca (opiekuna)

podpis matki (opiekunki)

