KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Proszę o przyjęcie dziecka............................................................................................................
( imię i nazwisko dziecka )
ur. dn................ w ..........................do Niepublicznego Przedszkola „Bystrzaki”.
Numer PESEL dziecka ..............................................................................................................

Dane o rodzinie dziecka
Adres zamieszkania dziecka.........................................................................................................
Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów)....................................................................................
Adres zamieszkania rodziców......................................................................................................
Telefon pierwszego kontaktu................................ e-mail………………………………………
Miejsce pracy ojca.......................................................................................... tel.........................
Miejsce pracy matki..........................................................................................tel........................
Inne uwagi o dziecku lub rodzinie (choroby, alergie).................................................................
.....................................................................................................................................................
Zobowiązanie dotyczące uiszczania opłat za przedszkole
Zobowiązuję się do wpłaty wpisowego w wysokości………………. do dnia…………………
Planowany początek uczęszczania dziecka do przedszkola…………………………………….
Termin Adaptacji………………………………………………………………………………..

Data Czytelny podpis ojca, matki (opiekuna).............................

…….........................................
( pieczątka i podpis dyrektora )
Klauzula informacyjna dla rodzica/opiekuna prawnego
Zgodnie z art. 13 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) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Anna Chomicka
organ prowadzący Niepubliczne Przedszkole „BYSTRZAKI” z siedzibą w Szczecinie ul. Monte Cassino
18A/20, 70-467 Szczecin
2) Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka przetwarzane będą jedynie w celu realizacji zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie art.6 ust.1 lit.a i art.9 ust.2 lit.a RODO w
związku z Prawem Oświatowym i Ustawą System Informacji Oświatowej
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3) Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 40 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm).
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych w tym nauczyciele zapewniający opiekę dzieciom na podstawie delegacji zawartych w ustawie z
dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm).
5) Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz inne uprawnienia
wynikające z obowiązujących przepisów prawa
6) W przypadku informacji niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Niepublicznym
Przedszkolu „BYSTRZAKI” przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane
8) Mogą Państwo realizować swoje prawa o których mowa w pkt.5 składając wniosek
 e-mailem – na adres bystrzakiszczecin@wp.pl
 listem – na adres Niepubliczne Przedszkole „BYSTRZAKI” ul. Monte Cassino 18A/20, 70-467 Szczecin
 wysyłając e-mail z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.bystrzakiszczecin.pl
Konsekwencje ograniczenia albo zaprzestania przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe, które przetwarzamy, są niezbędne do wykonywania umów z Państwem oraz do realizacji
obowiązków, które nakładają na nas wymienione wcześniej ustawy. Przepisy te w żadnym razie nie ograniczają
Państwa praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Niemniej skorzystanie przez Państwa z praw
ograniczających możliwość przetwarzania przez nas tych danych będzie równoznaczne z rozwiązaniem umowy.
Oświadczenie
Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Niepubliczne Przedszkole
„BYSTRZAKI” z siedzibą w Szczecinie ul. Monte Cassino 18A/20, 70-467 Szczecin danych osobowych
zawartych w niniejszej karcie zgłoszenia, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do przedszkola.
Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926 z późn. zm.) oraz RODO.
Data, Czytelny podpis ojca, matki (opiekuna)...............................................
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