Niepubliczne Przedszkole Tenisowe Jaworek
Niepubliczny Żłobek Jaworek

ul. Sowia 4, 81-198 Suchy Dwór
jaworek@spartandomy.pl

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
Grupy są rocznikowe.
Każda grupa rozpoczyna 1 września i kończy 31 sierpnia danego roku
przedszkolnego. Pierwszeństwo do każdej grupy mają dzieci przechodzące
z grup młodszych. O przyjęciu nowych dzieci decyduje kolejność zgłoszeń
oraz pozytywne ukończenie procesu rekrutacyjnego.
Przyjęcie dziecka w ciągu roku jest możliwe, jeśli są dostępne miejsca
w danym roczniku.

Imię i nazwisko dziecka:
Rok urodzenia dziecka :
Preferowana data rozpoczęcia:

1 września

……………………………………………………………..

roku

DANE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)
IMIĘ

IMIĘ

NAZWISKO

NAZWISKO

TELEFON KONTAKTOWY

TELEFON KONTAKTOWY

MAIL

MAIL

WAŻNE ZDANIEM RODZICOW INFORMACJE dot. DZIECKA np. alergie, opinia poradni
psychologiczo-pedagogicznej i in.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH
Informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Jaworek sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Dworze przy ul. Sowiej
4.
2) Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować za pośrednictwem maila:
jaworek@spartandomy.pl
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa dziecka w procesie rekrutacji, a po przyjęciu
w celu realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych placówki wskazanych w statucie.
4) Dane osobowe będą przechowywane do czasu uczęszczania dziecka do placówki, a w przypadku nie
przyjęcia dziecka do placówki – do czasu zgłoszenia przez rodzica wniosku o wykreślenie dziecka z listy
rezerwowej, a także 5 lat po zaistnieniu opisanych wcześniej okoliczności.
5) Ma Pan/-i prawo do dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
w razie uznania przez Pana/Panią, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka narusza
RODO.
6) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji oraz
zawarcia umowy o sprawowanie opieki i możliwości uczęszczania dziecka do placówki, jak również jego
uczestnictwa w zajęciach.
7) Dane osobowe będą przekazywane jedynie uprawnionym odbiorcom tych danych tj. Wójtowi Gminy
Kosakowo, do portalu informacyjno-usługowego Empatia oraz Systemu Informacji Oświatowej.
8) W przypadku uznania, że Państwa dane są naruszane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa UODO zajmującego się ochroną danych osobowych.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z powyższą klauzula informacyjną.
Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczamy, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem
faktycznym. Przyjmujemy do wiadomości, iż dyrektor przedszkola może prosić o okazanie dokumentów w celu weryfikacji
danych podanych w karcie zgłoszenia.

………..…………………………………………
podpis matki (opiekuna prawnego)

…....…………………………………….….……………
podpis ojca (opiekuna prawnego)

Data przyjęcia karty zgłoszeniowej: ………………………………………………………………………………………...……………………………….
Imię i nazwisko osoby przyjmującej kartę: ………………………………………………………………………………..………………………….
UWAGI osoby przyjmującej kartę: ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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