KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA

TĘCZOWA KRAINA
ul. Berwińskiego 1
63-000 Środa Wlkp.
rok szkolny 2021/2022

(wypełnia rodzic/opiekun prawny dziecka)

www.sredzkieprzedszkole.pl
biuro@sredzkieprzedszkole.pl
tel. 61/285 60 95

KARTĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE – DRUKOWANYMI LITERAMI

NAZWISKO I IMIĘ DZIECKA: …………………………………………………………………………….
PESEL: …………………………………………………………………………………………………………
ADRES ZAMIESZKANIA: …………………………………………………………………………………...
DATA I MIEJSCE URODZENIA: …………………………………………………………………………….
POBYT: ILOŚĆ GODZIN: …………………
OD ………...……….….. DO ……………..……..
I. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW:
Lp.
DANE
1.
IMIĘ
2.
NAZWISKO
3. SERIA I NR DOWODU OSOBISTEGO
4.
DOWÓD WYDANY PRZEZ:
5.
6.
7.

PESEL
NUMER TELEFONU
ZAKŁAD PRACY

MATKA

.

OJCIEC

.

II. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU:
Np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie, dokumenty z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej,
inne:.……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
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III.

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:

Przestrzegania postanowień Statutu przedszkola /żłobka
Podawania do wiadomości przedszkola /żłobka jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach.
Regularnego uiszczania opłaty żywieniowej w wyznaczonym terminie.
Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola / żłobka osobiście lub przez osobę pełnoletnią upoważnioną
do odbierania, zapewniając dziecku bezpieczeństwo (zgodnie ze Statutem przedszkola / żłobka).
5. Przyprowadzania do przedszkola / żłobka tylko zdrowego dziecka.
6. Uczestniczenia w zebraniach rodziców i innych imprezach organizowanych przez przedszkole / żłobek.
7. Powiadamiania dyrektora o rezygnacji z przedszkola / żłobka.
8. Regularnego uiszczania comiesięcznej opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku (nie podlegającej zwrotowi w
przypadku nieobecności dziecka w placówce).

1.
2.
3.
4.

OŚWIADCZENIE O PRZYPROWADZANIU I ODEBRANIU
DZIECKA Z PRZEDSZKOLA / ŻŁOBKA
Oświadczam, że będę osobiście odbierać dziecko z przedszkola / żłobka.
W szczególnych przypadkach upoważniam do odbioru mojego dziecka z przedszkola/żłobka następujące
pełnoletnie osoby:
Lp.
1.

IMIĘ I NAZWISKO

NUMER DOWODU OSOBISTEGO/ ADRES

NR TELEFONU

2.
3.

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka będącego pod opieką upoważnionej
przeze mnie osoby.
Upoważnienie ważne jest przez okres jednego roku.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO
RODZINY

Zebrane dane służą w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji
rodzinnej dziecka. Są udostępniane tylko nauczycielkom przedszkola/żłobka, które są zobowiązane do
zachowania tajemnicy służbowej.
Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Akceptuję warunki opieki nad dzieckiem wynikające z jego prawa i obowiązków zawartych w statucie
przedszkola / żłobka, zobowiązuję się do zapoznania z nim oraz akceptacji.

…………………………………………
(MIEJSCOWOŚĆ, DATA)

………………………………………………….
(PODPISY RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH)
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Zgoda Rodziców / prawnych opiekunów
Zezwalamy naszemu dziecku.............................................................................na udział w wycieczkach i
spacerach organizowanych przez Przedszkole/Żłobek Niepubliczny „TĘCZOWA KRAINA’ w Środzie Wlkp.
w roku szkolnym 2021 /2022 Jednocześnie informujemy, że nie widzimy przeciwwskazań zdrowotnych do
uczestnictwa naszego dziecka w wycieczkach i spacerach. W razie potrzeby, zgadzamy się na przeprowadzenie
niezbędnych zabiegów i hospitalizację dziecka w celu ratowania zdrowia lub życia. Oświadczamy, iż
zapoznamy się z regulaminem wycieczek i spacerów.
Czytelny podpis:
matki / prawnego opiekuna ...........................................................ojca / prawnego opiekuna………………………………

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka w zakresie informacji ujętych w niniejszej karcie
zgłoszenia, w tym danych osobowych dotyczących zdrowia, w celu korzystania z usług Przedszkola/Żłobka
Niepublicznego „Tęczowa Kraina”.

…………………………………………
(MIEJSCOWOŚĆ, DATA)

………………………………………………….
(PODPISY RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH)

KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z treścią przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) n i n i e j s z y m o ś w i a d c z a m y , że poinformowano nas o tym, iż:
1) administratorem danych osobowych, wskazanych w umowie jest EJDI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Środzie Wielkopolskiej (63-000) przy ul. Berwińskiego 1, e-mail biuro@ejdi.pl,
2) nasze dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane w celu korzystania z usług Przedszkola/żłobka
Niepublicznego „Tęczowa Kraina”,
3) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a) w zakresie naszych danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b) w zakresie danych osobowych dziecka art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
4) w związku z umową przetwarzane będą następujące kategorie danych: dane kontaktowe, dane dotyczące dziecka,
5) nasze dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane i przechowywane przez okres do czasu zakończenia
świadczenia usług, a następnie po tym okresie będą przetwarzane wyłącznie do celów finansowo –księgowych
i podatkowych lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez okres wymagany do wygaśnięcia zobowiązań
podatkowych i cywilnych,
6) nasze dane osobowe oraz dane osobowe dziecka nie będą udostępniane innym odbiorcom za wyjątkiem podmiotów
prowadzących zajęcia dodatkowe,
7) nasze dane osobowe oraz dane osobowe dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza teren Europejskiego
Obszaru Gospodarczego),
8) przysługuje nam prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie
danych do jej wycofania,
9) nie przysługuje nam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, jako że prawo to przysługuje osobom,
których dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO,
10) skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,
11) przysługuje nam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
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12) nasze dane osobowe oraz dane osobowe dziecka wskazano w treści umowy w sprawie korzystania z usług
Przedszkola/żłobka Niepublicznego „Tęczowa Kraina”,
13) podanie przez nas danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem realizacji
umowy,
14) konsekwencją niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka w celu korzystania z usług
Przedszkola/żłobka Niepublicznego „Tęczowa Kraina” będzie brak możliwości korzystania z jego usług,
15) wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć drogą poczty elektronicznej na adres mailowy podany
w pkt. 1,
16) nasze dane oraz dane osobowe dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
Jednocześnie oświadczamy, że dane osobowe zamieszczone w umowie podano dobrowolnie w celu jej zawarcia i wykonywania.

…………………………………………
(MIEJSCOWOŚĆ, DATA)

………………………………………………….
(PODPISY RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH)
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