Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek”
Prabuty, ul. Kopernika 2
tel. 55 261 04 52

Karta zgłoszenia dziecka
Dane dotyczące dziecka:
Nazwisko i imię

…………………………………………..........................................................

Data urodzenia …………………………….. Miejsce urodzenia ……………………………….
PESEL
Godziny pobytu w przedszkolu: od ……… do ………

Liczba posiłków ………………….

Od kiedy dziecko będzie uczęszczało do przedszkola ………………………………

Dane o sytuacji rodzinnej dziecka:
Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………..
Adres zameldowania …………………………………………………………………………………
/Proszę uzupełnić, jeżeli inny niż adres zamieszkania/

Deklaracja korzystania z dowozów TAK

NIE

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów
…………………………………………………………………………………………………………
Miejsce pracy rodziców:

M……………………………………………………………………….
T………………………………………………………………………..

Telefony kontaktowe

M…………………………………

T………………………………………

Inne ważne informacje o dziecku (stan zdrowia, szczególne potrzeby itp.)
………………………………………………………………………………………………….
Czy dziecko znajduje się pod opieką specjalisty? (logopedy, psychologa itd.)
………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………..
Podpis Rodzica/ Opiekuna prawnego

Oświadczenia
Wyrażam zgodę na:

1.

2.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacyjnym mojego dziecka. Jednocześnie oświadczam,
że
zostałam(em)
poinformowana(y)
o
przysługującym
mi
prawie
dostępu
do
treści
moich
danych
oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było
dobrowolne..
Wyrażam zgodę na wykorzystanie w celach informacyjnych oraz promocji przedszkola zdjęć i wytworów z udziałem mojego
dziecka oraz zezwalam na publikację zdjęć z uroczystości oraz imprez przedszkolnych na stronie przedszkola oraz w mediach.
Zgoda udzielana jest bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

Podstawa prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 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 - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1
Klauzula o ochronie danych osobowych dostępna jest na stronie przedszkola w zakładce „do pobrania” oraz w siedzibie przedszkola

Prabuty, ………………………………
Data

………………………………………………….
Podpis Rodzica/ Opiekuna prawnego

