KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

W GNIEWIE

DANE DOTYCZĄCE DZIECKA:
1.
2.
3.
4.
5.

Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………………………………………………
Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………………………………
PESEL ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………………
Dodatkowe ważne informacje o dziecku (stan zdrowia, diety, alergie – potwierdzone przez lekarza)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW:
L.p.
1
Imię i nazwisko
2

Adres zamieszkania

3

Tel. kontaktowy

4

Adres e-mail

5

Czy rodzic pracuje? (tak/nie)

Matka

Ojciec

Preferowane godziny pobytu dziecka w przedszkolu: od …………………….. do……………………
UWAGI
1. Złożenie karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola.
2. Dzieci, które zostaną zakwalifikowane do przedszkola zostaną do niego przyjęte, pod warunkiem
podpisania przez ich rodziców/opiekunów „Umowy o świadczeniu usług”. Nie podpisanie tejże umowy
w terminie wskazanym przez Organ Prowadzący jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w
przedszkolu.
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia wyłącznie w celach
związanych z zapisem i pobytem dziecka w przedszkolu, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie danych osobowych.

Data
…………………………………

Podpis rodziców / opiekunów
…………..…………………………………………………………

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bajeczna Kraina Sp. z o.o. z siedzibą Jeleń 92, 83-123
Piaseczno, będąca organem prowadzącym Przedszkole Niepubliczne Bajeczna Kraina w Gniewie, zwane dalej
administratorem danych; email: bajecznakraina@onet.pl; tel.: 533 253 911. zwane dalej administratorem
danych.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust 1
pkt b).
3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 3 lat od momentu zakończenia
rekrutacji.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

