KARTA ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
„POD ARKADAMI”, UL. MATEJKI 24, 43-600 JAWORZNO

Informacje ogólne:

PESEL dziecka: .......…............................................................…

Imię i nazwisko dziecka: ...................................................................................…............................…
Data i miejsce urodzenia: ...................................................................................................................…
Adres zamieszkania: ...................................................................................................….................…..
Dziecko będzie uczęszczać do przedszkola: od........................ 20…...r. do......................... 20.........r.
Numer telefonu kontaktowego: .........................................................................................................…
Przewidywany dzienny czas pobytu od godz. ........................ do godz. .......................
I. Dane o rodzicach/opiekunach prawnych:
Matka
Imię i nazwisko

Ojciec

Adres zamieszkania
Telefon
Adres e-mail

II. Czy dziecko uczęszczało wcześniej do innego przedszkola? TAK / NIE
Nazwa, adres przedszkola .....................................................................................................................
IV. ZOOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO PRZEKAZYWANIA WSZELKICH ZMIAN W PODANYCH DO WIADOMOŚCI PRZEDSZKOLA DANYCH.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grafcon Joanna Gancarczyk, Al. Piłsudskiego 26/1,
43-609 Jaworzno, będący organem prowadzącym Niepubliczne Przedszkole „Pod Arkadami” w Jaworznie z
siedzibą przy ul. Matejki 24, 43-600 Jaworzno

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania kontaktu z rodzicami w sytuacjach nagłych
i poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Nauczyciele przedszkola korzystający z danych są zobowiązani do
zachowania tajemnicy służbowej (Zarządzenie MEN nr 5 z 18.03.1993r. w spr. Sposobu prowadzenia przez
publiczne placówki oświatowe dokumentacji przebiegu nauczania, Dz. Urz. MEN nr 4/93 poz.12).
3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie również: Gmina Miasta Jaworzna oraz Ministerstwo
Edukacji Narodowej.
4) Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy na
świadczenie usług przez Niepubliczne Przedszkole Pod Arkadami w Jaworznie.
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Jaworzno , dnia .................................

…........................................................................
Czytelny podpis Matki i Ojca / opiekuna prawnego

