ROK SZKOLNY 2020/2021

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ZESPOŁU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO
„MIODOWA CHATKA” DOROTA LUDYNIA
M
Imię i nazwisko dziecka

Data i miejsce urodzenia

Nr PESEL dziecka

Adresy e-mail rodziców/opiekunów

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna

([
])
Telefon domowy

([
])
Telefon domowy

Telefon komórkowy

Adres zamieszkania dziecka

Adres zameldowania dziecka

Kod pocztowy, miasto

Kod pocztowy, miasto

K

Płeć

Telefon komórkowy

Inne osoby powiadamiane w razie nagłej potrzeby

Osoba powiadamiana w pierwszej kolejności

Osoba powiadamiana w drugiej kolejności

([
])
Telefon domowy

([
])
Telefon domowy

([
])
Telefon komórkowy

Adres

Adres

Kod pocztowy, miasto

Kod pocztowy, miasto

([
])
Telefon komórkowy

Dodatkowe informacje o dziecku

Uwagi dla wychowawcy dot. dziecka (jak dziecko lubi być nazywane, nawyki, zachowanie na które należy zwrócić uwagę)

Alergie, uwagi dotyczące opieki medycznej

Czy dziecko uczęszczało do żłobka lub przedszkola?

Osoby upoważnione do odbioru dziecka

Imiona i nazwiska osób upoważnionych

Numer dowodu osobistego

Podpis rodzica/opiekuna

Data

KLAUZULA INFORMACYJNA
 Administratorem Państwa danych jest Dorota Ludynia, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą
„Miodowa Chatka” Dorota Ludynia, ul. Miodowa 2, 41-706 Ruda Śląska, NIP 641-110-06-92.
 Dane osobowe są przetwarzane w celach:
 realizacji zawartej umowy na pobyt dziecka w przedszkolu,
 realizacji zajęć obowiązkowych i dodatkowych,
 skontaktowania się w sprawach związanych z realizacją umowy,
 wystawienia dokumentu księgowego (faktury),
 prowadzenia dokumentacji księgowej,
 zapewnienia bezpieczeństwa poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego.
 Podstawa prawna przetwarzania danych to:
 Art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenie 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),
 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
 ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1201
ze zm.),
 Art. 106e. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2017 poz. 1221),
 ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 Dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia dokumentu księgowego zostaną przekazane do biura
rachunkowego. Dane dziecka zostaną również udostępnione organom uprawnionym do kontroli realizacji
obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz w celu rozliczenia dotacji celowej.
 Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a następnie w celach
archiwalnych, przez 5 pełnych lat po zamknięciu roku finansowego.
 Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania
ograniczenia przetwarza lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania Państwa danych osobowych przez Naszą
Placówkę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 Podanie danych osobowych jest konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy i zapewnienia bezpieczeństwa.
Nie podanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.

