Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola
•

DANE OSOBOWE DZIECKA

Imię (imiona), nazwisko
dziecka
PESEL
Data i miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
Szkoła rejonowa dziecka

Dodatkowe informacje o
dziecku
( np. zainteresowania,
talenty, stan zdrowia:
alergie, choroby
przewlekłe, genetyczne,
niepełnosprawność itd.)

•

DANE OSOBOWE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Matka / opiekun prawny

Imię i nazwisko
Miejscowość z kodem
Ulica, nr domu, nr
mieszkania
Telefon domowy /
komórkowy

Ojciec / opiekun prawny

•

OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA
•
•
•
•
•
•
•

Zobowiązuję się przestrzegać obowiązujących w Przedszkolu zasad oraz
obowiązujących dokumentów: Statut Akademii Przedszkolaka "Plastuś".
Informowania Dyrektora Przedszkola o zmianach w podanych wyżej informacjach.
Zobowiązuję się do regularnego uiszczania odpłatności za wyżywienie oraz pobyt dziecka
w przedszkolu zgodnie z aktualnymi regulacjami obowiązującymi w tej sprawie.
Odbierania dziecka osobiście lub przez upoważnioną na piśmie osobę.
Przyprowadzanie do przedszkola tylko zdrowego dziecka.
Uczestniczenie w zebraniach rodziców.
Wyrażam/y zgodę na publikowanie zdjęć dziecka z pobytu, uroczystości i imprez
przedszkolnych na stronie internetowej przedszkola www.plastus.info oraz innych
materiałach promujących przedszkole

Skierniewice, dnia ...........................................

......................................................................
Podpis Rodziców / Opiekunów Prawnych

Klauzula
Informacyjna

Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Akademia Małego
Przedszkolaka PLASTUŚ z siedzibą w Skierniewicach, ul. M.C. Skłodowskiej
68.
Współadministratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Skierniewice,
Wydział Edukacji, z siedzibą w Skierniewicach, ul. Senatorska 12.
Z administratorem może się Pani/Pan kontaktować pisemnie na adres siedziby
administratora,
poprzez
formularz
kontaktowy
pod
adresem
kontakt@plastus.nazwa.pl
Z współadministratorem może się Pani/Pan kontaktować pisemnie na adres
siedziby, lub mailowo na adres umskier@um.skierniewice.pl
Dane osobowe przetwarzane są w celu:
- rekrutacji dzieci do Akademii Małego Przedszkolaka PLASTUŚ na podstawie
art.6 ust.1 lit. b) i c) Rozporządzenie PE i R (UE)2016/679 z dnia 27.04.2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych (dalej: RODO)- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
Dane osobowe będą przechowane do momentu wygaśnięcia obowiązku
przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa- do końca
okresu uczęszczania do przedszkola.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Podanie danych
osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym- bez podania danych
osobowych nie jest możliwa rekrutacja dzieci do przedszkola.

UPOWAŻNIENIE
Ja ...................................................................... legitymujący/a się dowodem osobistym o serii i numerze................................................................
upoważniam do przyprowadzania i dobierania mojego dziecka z przedszkola osoby wymienione poniżej:
Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Seria i nr dowodu
osobistego

Telefon kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w celu wypełnienia obowiązku przekazania dziecka
z
przedszkola
osobom
upoważnionym,
zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)- RODO. Zapoznałem/am
się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych
osobowych w Akademii Małego Przedszkolaka PLASTUŚ.

Oświadczamy, że bierzemy pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu odebrania go z przedszkola przez osobę
wskazaną powyżej.
Skierniewice, dnia ...........................................

......................................................................
Podpis Rodziców / Opiekunów Prawnych

