KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
Dane Dziecka
Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………………………………………………………………………
Data urodzenia dziecka…………………………………………………………………………………………………………
PESEL……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania dziecka…………………………………………………………………………………………………………………

Dane matki /opiekunki prawnej
Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numer telefonu………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………………………………………………..

Dane ojca /opiekuna prawnego
Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numer telefonu………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………………………………………………..

Śniadanie (wpisać TAK lub NIE)…………………………………………………………………………………………………………….
Obiad (wpisać TAK lub NIE)…………………………………………………………………………………………………………………..
Podwieczorek (wpisać TAK lub NIE) ……………………………………………………………………………………………………..
Godziny pobytu dziecka placówce od ………………………. do …………………………………………………………………
Dodatkowe informacje dotyczące dziecka:……………………………………………………………………………………………

Dodatkowe informacje dotyczące dziecka:
Choroby przewlekłe…………………………………………………………………………………………………………………………….
Alergie………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Diety……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Czy dziecko posiada Orzeczenie o Potrzebie Kształcenia Specjalnego lub/Opinię z Poradni
Psychologiczno Pedagogicznej …………………………………………………………………………………………………………

Sugestie rodziców dotyczące dziecka…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,.,.,

Miejscowość, dn. ………………………

………………………………..
Podpis rodzica

*niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna dla Rodziców/Opiekunów
Prawnych
Drodzy Rodzice/ Opiekunowie Prawni,
Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016, informujemy, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka
jest Przedszkole …………………. z siedzibą w ………………….., tel. ……………………..
mail: …………………………….
2.Wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych, z którym można
skontaktować się mailowo, adres email: iod@awans-szkoly.pl
3.Pani/ Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka będą przetwarzane na
podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO w celu rekrutacji do przedszkola (w związku z
ustawą Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r.).
4.Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka mogą
być podmioty, z którymi administrator podpisał umowy o współpracy (np.
dostawca hostingu, firma IT) oraz organ prowadzący (……………….).
5.Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka będą przechowywane
przez okres określony w Ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach z dn. 14 lipca 1983r. (Dz. U. 1983 nr 38, poz.173).
6.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu.
7.Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe ze względu
na przepisy prawa.

