
Przedszkole Prywatne „Lipowy Zakątek”
ul. Poznańska 38, 64-360 Zbąszyń

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

DO PRZEDSZKOLA „LIPOWY ZAKĄTEK” w Zbąszyniu

 na rok przedszkolny  ......../..........

DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA:

Imiona i nazwisko:...............................................................................................................................

Data i miejsce urodzenia:......................................................................................................................

Nr PESEL:.............................................................................................................................................

Adres zameldowania:.............................................................................................................................

Adres zamieszkania:...............................................................................................................................

 

DANE KONTAKTOWE RODZICÓW:

Imię i nazwisko Matki/Opiekuna:.......................................................................................................

Tel. Komórkowy:....................................................................................................................................
Tel. domowy/służbowy:..........................................................................................................................
Adres e-mail:..........................................................................................................................................

Imię i nazwisko Ojca/Opiekuna:.........................................................................................................

Tel. Komórkowy:....................................................................................................................................
Tel. domowy/służbowy:..........................................................................................................................
Adres e-mail:..........................................................................................................................................

…............................................................................
      Data, Podpis Rodzica-ów / Opiekuna-ów 
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Przedszkole Prywatne „Lipowy Zakątek”
ul. Poznańska 38, 64-360 Zbąszyń

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000) oraz
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) 
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz moich zawartych we wniosku oraz
w załącznikach do wniosku w celu przyjęcia dziecka do przedszkola  oraz w przypadku przyjęcia dziecka
do przedszkola przez okres jego uczęszczania do placówki.

…............................................................................
      Data, Podpis Rodzica-ów / Opiekuna-ów

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany, że:
 
1. Administratorem danych osobowych dzieci i wnioskodawców jest Przedszkole Prywatne „Lipowy 
Zakątek” w Zbąszyniu, z siedzibą przy ul. Poznańskiej 38, 64-360 Zbąszyń 
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogę kontaktować się
w sprawach ochrony moich danych osobowych pod nr telefonu– 68 3869100
3. Moje i dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze wynikającego z przepisów Prawa oświatowego - na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 
oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
4. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawarł lub zawrze w przyszłości 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
5. Moje i dziecka dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 
a) rekrutacji oraz okres 12 miesięcy po jej zakończenia w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola; 
b) przez okres uczęszczania dziecka do przedszkola, a po jego zakończeniu do momentu wygaśnięcia 
obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa; 
6. Mam prawo do: 
a) żądania od administratora dostępu do swoich i dziecka danych osobowych, 
b) sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, 
c) usunięcia przetwarzanych danych, 
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych, 
e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie narusza 
przepisy RODO, 
7. Moje i dziecka dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
8. Moje i dziecka dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane. 

 

…............................................................................
      Data, Podpis Rodzica-ów / Opiekuna-ów
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