Niepubliczne Przedszkole Radosny Domek pod Sosnami
05 – 080 Izabelin
ul. Przyłuskiego 5
tel: 888725205
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
RADOSNY DOMEK POD SOSNAMI W IZABELINIE
I. DANE DZIECKA
…………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

ur.……………………….................
(data i miejsce)

PESEL.....................................................................................................................
Adres zameldowania dziecka…………………………………………………......
Adres zamieszkania dziecka (wypełnić tylko wtedy jeśli jest inny niż adres
zameldowania dziecka)..........................................................................................
II. DANE RODZICÓW
1. Imię i nazwisko matki dziecka/ opiekunki
................................................................................................................................
Adres zameldowania (wypełnić tylko wtedy jeśli jest inny niż adres
zameldowania dziecka)..........................................................................................
Telefon kontaktowy, e:mail: .................................................................................
1. Imię i nazwisko ojca dziecka/ opiekuna
................................................................................................................................
Adres zameldowania (wypełnić tylko wtedy jeśli jest inny niż adres
zameldowania dziecka)..........................................................................................
Telefon kontaktowy, e:mail: ..............................................................................
III. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU:
Np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie, wskazania bądź przeciwwskazania
poradni specjalistycznych wydane w wyniku przeprowadzonych badań
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Czy dziecko śpi w ciągu dnia?
(proszę zakreśli prawidłową odpowiedź)

TAK / NIE

IV. INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Przedszkole
Niepubliczne Radosny Domek pod Sosnami z siedzibą w Izabelinie, przy
ul. Przyłuskiego 5, tel. 888-725-205, e-mail: radosny.domek@wp.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
3. W sytuacji, gdy dziecko zostanie przyjęte do placówki dane osobowe
będą przetwarzane w celu:
- realizacji umowy jak i również zadań dydaktycznych, wychowawczych,
opiekuńczych i organizacyjnych wynikających z ustawy z dnia 07.09.1991r. o
systemie oświaty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i d RODO.
- przekazania danych innym podmiotom upoważnionym z mocy prawa na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy Przedszkola
Niepublicznego Radosny Domek pod Sosnami w Izabelinie, podmioty
uczestniczące w realizacji umowy i celów statutowych na podstawie
stosownych umów, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane:
-przez okres 1 roku – gdy dziecko zostanie nieprzyjęte do placówki.
-w okresie niezbędnym do realizacji umowy oraz w zgodzie z przepisami prawa
– gdy dziecko zostanie przyjęte do placówki.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych osobowych dziecka
oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia tych danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania
danych skutkować będzie brakiem realizacji procesu rekrutacji.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym
również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa
trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

1.
2.

3.
4.

V. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI KARTY
ZGŁOSZENIA
Zobowiązuję się, jeśli dziecko zostanie przyjęte do placówki, podawać do
wiadomości przedszkola zmiany w podanych wyżej informacjach.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Przedszkole
Niepubliczne Radosny Domek pod Sosnami zawartych w karcie
zgłoszenia dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji a jeśli dziecko zostanie przyjęte do placówki w celu realizacji
umowy.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z
prawdą.
Zapoznałem /łam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją
o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu
do treści danych i prawie ich poprawiania.

..........................................
(miejscowość i data)
.................................................

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

(podpis mamy/ opiekunki)

…………………………………..............................
Podpis osoby upoważnionej do przyjęcia zgłoszenia

(podpis taty/ opiekuna)

