data zgłoszenia/dostarczenia karty do przedszkola

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

Karta zgłoszenia dziecka
do Niepublicznego Wesołego Przedszkola "Cudowna Kraina"

1. Informacje o dziecku
Imię i nazwisko
Data urodzenia
PESEL
Adres zamieszkania
Czy dziecko uczęszczało
kiedyś do przedszkola

2. Informacje o rodzicach/opiekunach
Dane matki/opiekunki

Dane ojca/opiekuna

Imię i nazwisko
Adres zameldowania

Tel. kontaktowy
Tel. do zakładu pracy
Adres zakładu pracy

Zawód wykonywany

ADRES e-mail .
3. Dodatkowe informacje o dziecku
Ważne zdaniem Rodziców:
a) informacje zdrowotne
…………………………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………..................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

............................................................................
b) informacje o żywieniu - alergie, inne
…………………………………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………………...........
.....................................................................................................................................inne
informacje o dziecku (problemy wychowawcze, niepokojące zachowania dziecka itp.)
…………………………………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………………..................................
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

4. Osoby upoważnione do odbioru dziecka
Imię i nazwisko

Lp.

Stopień
pokrewieństwa

Seria i nr. dowodu
osobistego

Nr tel. do kontaktu

1.
2.
3.
4.
5.
5. Zobowiązanie rodziców/opiekunów
Zobowiązuję się do:





przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście lub przez upoważnione osoby w ustalonych przez
przedszkole godzinach;
przyprowadzania dziecka zdrowego do przedszkola;
uiszczenia opłaty za pobyt w przedszkolu (czesne doliczając wyżywienie oraz odplatane zajęcia
dodatkowe) zgodnie z deklaracją podczas popisania umowy
przestrzegania postanowień statutu placówki.

……………………………………
(miejscowość, data)

………….….…………………….
/ czytelny podpis rodzica , prawnego opiekuna/

Potwierdzamy (potwierdzam), że powyższe dane osobowe zostały podane dobrowolnie oraz że wymienione osoby
wyraziły zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w celach związanych z
zabezpieczeniem procedury odbioru dziecka z przedszkola i zostały zapoznane z zasadami przetwarzania ich
danych.
Informujemy, że administratorem danych osobowych o dzieciach uczęszczających do przedszkola danych o
osobach osób upoważnionych do ich odbioru, jest przedszkole wskazane na pierwszej stronie dokumentu.
Jednocześnie informujemy, że Mają Państwo prawo do dostępu do treści podanych danych osobowych i ich
poprawiania za pośrednictwem przedszkola. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości odebrania
Państwa dziecka z Przedszkola przez inną osobę niż rodzic, opiekun prawny. Mają Państwo prawo wniesienia skargi
dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest
organ prowadzący Niepubliczne Wesołe Przedszkole – Pan Adam Warnicki.

