KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
do PRZEDSZKOLA i ŻŁOBKA „PLANETA DZIECKA”
rok szkolny ………. / …..……

Prosimy zaznaczyć placówkę do której składają Państwo wniosek o przyjęcie:
□ Suchedniów, ul. Spotrowa 1A

□ Skarżysko-Kamienna, ul. Niepodległości 123

I. Dane osobowe dziecka
Imię..........................................................................................................................................
Nazwisko.................................................................................................................................
Data i miejsce ur. ....................................................................................................................
PESEL.....................................................................................................................................
Adres zamieszkania ................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Adres zameldowania...............................................................................................................
.................................................................................................................................................
II. Dane osobowe rodziców / opiekunów prawnych
Dane
Matki
Imię i nazwisko
kod pocztowy
miejscowość
ulica
nr domu
nr mieszkania
telefon
e-mail

Ojca

Miejsce pracy
Pełna nazwa zakładu pracy
...................................................................................
...................................................................................
adres...........................................................................
...................................................................................
telefon........................................................................

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

III. Inne informacje o dziecku:
Czy dziecko przebywa pod stałą kontrolą poradni specjalistycznej, jeśli tak to jakiej?
............................................................................................................................................................
Alergie?
............................................................................................................................................................
Czy dziecko cierpi na przewlekłe schorzenia?(cukrzyca, astma, inne, o których powinno wiedzieć
Przedszkole):
............................................................................................................................................................
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Inne uwagi o dziecku: …………………….......................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….
IV. Zobowiązujemy się do:
1. Zapoznania się z Regulaminem i Statutem Przedszkola oraz przestrzegania ich postanowień.
2. Przekazywania do wiadomości przedszkola wszelkich zmian w podanych wyżej
informacjach.
3. Przyprowadzania do przedszkola dziecka tylko zdrowego.
4. Uczestniczenia w zebraniach przedszkolnych dla rodziców.
5. Powiadomienia Dyrektora Przedszkola o rezygnacji z przedszkola w formie pisemnej
z 1- miesięcznym wyprzedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca. Nie można jednak złożyć
rezygnacji z miesiąca lipca i sierpnia!
V. Oświadczenie - upoważnienie do odbierania dziecka z przedszkola.
Oświadczam/y, że w przypadku przyjęcia mojego dziecka do przedszkola dołączę pisemne
upoważnienie dla osób, które poza nami będą mogły odebrać dziecko z przedszkola.
VI. Zobowiązanie do obowiązkowego ubezpieczenia dziecka w przedszkolu
Oświadczam/y, że w przypadku przyjęcia mojego dziecka do przedszkola dołączę pisemne
zobowiązanie do pokrycia kosztów obowiązkowego ubezpieczenia NNW (od następstw
nieszczęśliwych wypadków).

__________________________
(podpis matki)

_____________________________
(podpis ojca)

VIII. Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych
Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczamy, że podane powyżej
dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Przyjmujemy do wiadomości, że w przypadku nie zgłoszenia się dziecka do przedszkola
w dniu 1 września i braku informacji o przyczynie nieobecności w ciągu 10 dni, dziecko zostaje
wykreślone z listy zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola. Tym samym Rodzic jest
zobowiązany do uiszczenia opłaty czesnego za miesiąc wrzesień gdyż nie poinformował
Przedszkola o rezygnacji z zarezerwowanego miejsca.
Wyrażam/y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych
z przyjęciem i pobytem w przedszkolu naszego dziecka, danych osobowych naszych, dziecka
oraz upoważnionych do odbioru dziecka osób, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych.
Wyrażam/y zgodę na wykorzystanie zdjęć dziecka, rysunków i wytworów pracy do
promocji przedszkola, zezwalam na publikację prac dzieci i zdjęć z uroczystości oraz imprez
przedszkolnych w ramach promocji przedszkola.
Oświadczam, że dane dotyczące adresu zamieszkania i zameldowania dziecka są zgodne
ze stanem faktycznym.

__________________________
(podpis matki)

_____________________________
(podpis ojca)
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* Obowiązek informacyjny:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez Niepubliczne Przedszkole PLANETA DZIECKA z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej 26110 przy ul. Niepodległości 123 w celu:




przedstawienia informacji handlowej o warunkach zapisów i ilości miejsc,
nawiązaniu kontaktu w celu umówienia spotkania,
przesyłania drogą elektroniczną informacji o ważnych wydarzeniach, zaproszeń i
informacji o zajęciach adaptacyjnych Planety Dziecka, programie wakacyjnym oraz
imprezach organizowanych w przedszkolach, tj. m.in. o teatrzykach i koncertach,
spotkaniu z Mikołajem, balu karnawałowym, warsztatach dla rodziców dot. kwestii
wychowawczych.

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
Dz. U. UE.L.2016.119.1z dnia 4 maja 2016 r.).
Obowiązek informacyjny
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych Dz. U. UE. L. 2016.119.1) z dnia 4 maja 2016 r., Przedszkola Pomarańczowa
Ciuchcia Sp. z o. o. Sp. k. ul. Dostępna 60, 01-490 Warszawa, informują, iż:
1) Administratorem (dalej w treści „ADO”) Pani/Pana danych osobowych są Przedszkola
PLANETA DZIECKA 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Niepodległości 123,
2) ADO umożliwia bezpośredni kontakt za pomocą e-mail: sekretariat@planeta-dziecka.pl lub
drogą pocztową na adres: ul. Niepodległości 123, 26-110 Skarzysko-Kamienna; ADO powołał
również Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować wysyłając
wiadomość e-mail na adres: sekretariat@planeta-dziecka.pl
3) Dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w celach informacyjnych i promocyjnych w
związku z działalnością ADO. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. a) Rozporządzenia PE i Rady 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych);
4) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym
momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane:
a) pracownikom/współpracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie
ADO;
b) podmiotom, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:
dostawcom usług technicznych, technologicznych i organizacyjnych umożliwiających ADO
świadczenie usług (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, informatycznych);
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z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego;
7) Pani/Pana dane będą przechowywane przez ADO przez okres niezbędny dla realizacji celów
określonych w ust. 3;
8) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, gdy są one
nieprawidłowe;
9) W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo do żądania
usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
10) Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału
człowieka), w tym dane nie będą podlegały profilowaniu;
11) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, jeśli przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych ADO
narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

__________________________
(podpis matki)

_____________________________
(podpis ojca)
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