KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO KLUB MALUCHA W MIŃSKU MAZOWIECKIM
Proszę o przyjęcie dziecka ........................................................................................................................
nazwisko i imiona dziecka

do przedszkola od dnia .................................................. od godz. ...................... do godz. ......................
Data i miejsce urodzenia dziecka ..............................................................................................................
PESEL dziecka ............................................................................................................................................
Adres zamieszkania dziecka ......................................................................................................................
Adres zameldowania dziecka ....................................................................................................................
Dodatkowe informacje o dziecku: choroba stała, wada rozwojowa, alergie itp. .....................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Dane dotyczące rodziców (prawnych opiekunów dziecka)
Nazwisko i imię matki ...............................................................................................................................
Miejsce i adres zakładu pracy ...................................................................................................................
telefon (praca) ............................................................. telefon (matka) ..................................................
Nazwisko i imię ojca ..................................................................................................................................
Miejsce i adres zakładu pracy ...................................................................................................................
telefon (praca) ............................................................. telefon (ojca) ......................................................
Telefon alarmowy (w przypadku braku kontaktu z którymś z rodziców, np. babcia, ciocia,
opiekunka) ................................................................................................................................................
...................
Zobowiązuję się do:
 podawania do wiadomości dyrektora przedszkola jakichkolwiek zmian w zawartych wyżej
informacjach,
 regularnego uiszczania należnej opłaty z tytułu korzystania z przedszkola do 10-tego dnia
każdego miesiąca (Uwaga! Opłata stała nie podlega zwrotowi ani umorzeniu.),
 przyprowadzania do przedszkola zdrowego dziecka,
 powiadomienia o nieobecności dziecka w przedszkolu przez aplikację LIVEKID najpóźniej
do godziny 15.30 w dniu poprzedzającym nieobecność (dostęp do aplikacji rodzice/opiekunowie
prawni otrzymują po przyjęciu dziecka do przedszkola).
Ponoszę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka w czasie drogi
do przedszkola i z przedszkola do domu. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka
przez rodzica zobowiązuję się upoważnić do odbioru osoby trzecie odrębnym dokumentem
i dostarczyć do przedszkola zgodę na przetwarzanie danych osób przeze mnie upoważnionych.
Pouczenie:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (4.5.2016
L 119 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL):

1.

Administratorem Pana/Pani/wychowanka danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne Klub Malucha w Mińsku Mazowieckim
reprezentowane przez dyrektora Roberta Karwowskiego, z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Nadrzecznej 22, tel.: 25 759 32 57, e-mail:
przedszkole@klubmalucha.edu.pl

2.
3.

Inspektorem ochrony danych jest Emilia Pożyczka, kontakt pod adresem e-mail: emilia.pozyczka@gmail.com

4.

Dane osobowe Pana/Pani/wychowanka przechowywane będą: 1 rok w przypadku kandydatów nieprzyjętych do przedszkola – art. 160 ust. 2
ustawy Prawo oświatowe lub do końca edukacji przedszkolnej i rozliczenia zobowiązań z rodzicami (opiekunami prawnymi) w przypadku
kandydatów przyjętych.

5.

Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6.
7.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe Pana/Pani/wychowanka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań ustawowych
określonych w Ustawie - Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 910) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia
7 września 1991 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego i zgodne z § 2 ust. 2
Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 poz. 1646 z późn. zm.).

....................................................................................
data i podpis rodziców (opiekunów prawnych)

