Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola
I. DZIECKO
1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………..
2. Data urodzenia ……………………………………………………………………….
3. PESEL ……………………………………………………………………………..….
4. Adres zamieszkania …………….………….........................................................
II. RODZICE/OPIEKUNOWIE
matka

ojciec
1.

Imię i nazwisko
..............................
..............................
Miejsce zamieszkania i
telefon
..............................
..............................

1.

3.

Miejsce pracy i telefon
..............................
..............................
..............................
..............................

3.

Miejsce pracy i telefon
.............................................
....................
.............................................
....................

4.

Zawód wykonywany
…………………………
…………………

4.

Zawód wykonywany
……………………………
……………

2.

2.

Imię i nazwisko
...........................................
....................
Miejsce zamieszkania i
telefon
...........................................
....................

III. RODZEŃSTWO
Imię oraz wiek
a) ...................................................................

b) ................................................................

c) ...................................................................

d) ................................................................

IV. POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU
1. Prosimy o
określenie:
a) okres, w którym
dziecko będzie
uczęszczało do żłobka
b) w jakie dni
tygodnia
c) ilość godzin
dziennie ............
.........
d) rodzaju
posiłków, z
których dziecko
będzie korzystało
(prosimy o
zakreślenie)
- śniadanie,

Od…………………

Od…………………
…

- II śniadanie,

Do…………………

Do……………………

-obiad
-podwieczorek,

e) rodzaju diety - jeśli taka jest stosowana. Szczegółowe określenie przeciwwskazań w zakresie żywienia
udokumentowane zaświadczeniem lekarskim dostarczonym przy podpisywaniu umowy.

.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA:
Oświadczam, że:
1. zostałam/em poinformowana/ny, że w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu nie mogą być
podawane dziecku żadne leki z wyjątkiem przeciwgorączkowych.
2. w przypadku wystąpienia objawów chorobowych u mojego dziecka należy skontaktować się z:
imię i nazwisko
telefon
a) ......................................................................................
....................................
b) ......................................................................................
....................................
3. W razie zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka wyrażam zgodę na podjęcie działań
medycznych, w tym przewiezienie do szpitala i bezzwłoczne powiadomienie jednej z osób
wymienionych wyżej.
4. Moje dziecko może być odebrane przez*:
imię i nazwisko adres
zamieszkania
stopień pokrewieństwa
telefon
a) .............................................
......................................
...........................
................................
b) .............................................
...................................
............................
................................
c) .............................................
.......................................
...........................
................................
* uwaga: dziecko może być odebrane tylko przez osobę pełnoletnią.

Miejscowość ……………….………………., dnia ................................

.......................................
podpis rodzica/opiekuna

Informacje zostaną wykorzystane do organizacji i planowania pracy z Państwa Dzieckiem.

VI.
ADNOTACJE KIEROWNIKA DOTYCZĄCE ZAPISU/WYPISU DZIECKA
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………….................................
data

............................................
kierownik przedszkola

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 14 i art. 7 ust.3 informuję, iż:
1) administratorem danych osobowych jest - PHU IMPRESJA Paula Pawelec, będąca
organem prowadzącym Przedszkola PLUSZAKOWO w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 6a
2) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień umowy o świadczenie
usług opiekuńczo-wychowawczych oraz w celu zapewnienia jak najlepszej opieki
dziecku , którego zgłoszenie dotyczy
4) dane osobowe dziecka będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz po jego
zakończeniu w zakresie niezbędnym do zadośćuczynienia przepisom prawa
5) ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych dziecka oraz ich sprostowania,
żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia
sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; b) do wniesienia skargi do organu
nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania (przez
Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka narusza RODO
6) podanie (przez Pana/Panią) danych osobowych dziecka jest warunkiem zawarcia umowy, a
konsekwencją niepodania tych danych będzie niemożność zawarcia umowy o
świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych

7) dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
…………………………….
(data)

…………………………………
(podpis Rodzica/Opiekuna)

