KARTA ZAPISU
dziecka do Przedszkola Niepublicznego „RADOSNY ZAKĄTEK”
w Gdańsku przy ul. Warszawskiej 153
na rok szkolny 20
/20

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do przedszkola od dnia
Nazwisko i imię dziecka

Data i miejsce urodzenia dziecka

Numer PESEL dziecka

Adres zameldowania

Adres zamieszkania

Adres korespondencyjny

Dane dotyczące rodziców lub opiekunów prawnych:
Matka (lub opiekun prawny):
Nazwisko i imię:

PESEL:

Adres zamieszkania:
Telefon:

e-mail:

Inne dane teleadresowe do kontaktu:
(drugi nr tel. / tel. stacjonarny itp.)

Ojciec (lub opiekun prawny):
Nazwisko i imię:

PESEL:

Adres zamieszkania:
Telefon:
Inne dane teleadresowe do kontaktu:
(drugi nr tel. / tel. stacjonarny itp.)

e-mail:

Dodatkowe informacje (alergie dziecka, dieta zdrowotna, preferencje co do grupy np. z innym dzieckiem,
wymagane korzystanie z pieluch, oferowana pomoc, zaangażowanie w „życie” przedszkola):

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem moich danych osobowych i danych osobowych dziecka jest PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE
„RADOSNY ZAKĄTEK” Barbara Budzan-Piekara NIP: 5831118818.
2. Powyższe dane osobowe dotyczące dziecka i jego rodziców (opiekunów prawnych) są zebrane w celu zapisu
dziecka do przedszkola, sporządzenia umowy i szybkiego kontaktu z rodzicami w nagłych okolicznościach.
3. Podstawą prawną przetwarzania w/w danych jest artykuł 6 ust. 1 lit a, b, f RODO: przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz prawnie uzasadnionego interesu przedszkola.
4. Dane w/w będą przetwarzane przez okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń i
innych obowiązujących przepisów.
5. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Posiadam 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. Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy administrator jest zobowiązany prawnie do
przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.

OŚWIADCZENIA
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych mojego dziecka w związku z zapisem mojego
dziecka do przedszkola, przygotowaniem i realizacją umowy o świadczenie dydaktycznych i opiekuńczowychowawczych. Oświadczam/y, że zgodę wyrażam/y dobrowolnie.
Oświadczam, iż dane w niniejszej karcie zapisu dziecka są zgodne ze stanem faktycznym i zobowiązuję się
do informowania dyrektora przedszkola o każdorazowej zmianie powyższych danych pod rygorem
odpowiedzialności za wszelkie następstwa zaniechania tego obowiązku.

……………………………………………

……………………………………………

podpis matki (opiekuna prawnego) dziecka

podpis ojca (opiekuna prawnego) dziecka

