NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „KORALIK” W GIŻYCKU
11 – 500 GIŻYCKO, UL. DASZYŃSKIEGO 14,
www.koralikgizycko.pl
Osoby zainteresowane zapisaniem dziecka do przedszkola prosimy o wypełnienie karty.

Data: …………………………….

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
(Podanie o przyjęcie dziecka do Przedszkola „KORALIK”)
Proszę o przyjęcie

…………………………………………………………………………………………………….……..,
(imiona i nazwisko dziecka)

ur. w dniu …………………………… w …………………………., nr PESEL …………………………………
do Niepublicznego Przedszkola KORALIK w Giżycku, przy ul. Daszyńskiego 14, 11-500 Giżycko
i objęcie opieką dziecka w roku szkolnym 2020/20121 od dnia ......………….................... do dnia 31 sierpnia 2021 r.
w godzinach od ………………….. do…………………………….
Adres zamieszkania dziecka: ………………………………………………………………………………………...
(kod, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu)

………….………………………………………………., gmina ……………….………............................................
(jeśli inna niż miasto Giżycko)

Pozostałe informacje:
Matka

Ojciec

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Adres zamieszkania:

Adres zameldowania:

Adres zameldowania:

Wykształcenie:

Wykształcenie:

Numer dowodu osobistego
(ew. paszportu)

Numer dowodu osobistego
(ew. paszportu)

Zawód wykonywany:

Zawód wykonywany:

Nazwa i adres zakładu pracy:

Nazwa i adres zakładu pracy:

Telefon do domu:

Telefon do domu:

Telefon do pracy:

Telefon do pracy:

Telefon komórkowy:

Telefon komórkowy:

e-mail:

e-mail:
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Osoby upoważnione do odbioru dziecka (poza Rodzicami zgłoszonymi na pierwszej stronie):
Imię i nazwisko:

Nr dokumentu:

Imię i nazwisko:

Nr dokumentu:

Imię i nazwisko:

Nr dokumentu:

Dane na temat dziecka:
Czy dziecko uczęszczało już do
przedszkola?

TAK / NIE

Ew. Przyczyny zmiany przedszkola:

Czy dziecko śpi w ciągu dnia?

TAK / NIE

W jakich godzinach:

Czy dziecko jest leworęczne?

TAK / NIE

Czy dziecko informuje o potrzebach
fizjologicznych?

Czy dziecko często choruje

TAK / NIE

Najczęstsze choroby:

Czy dziecko miało wypadek/ki?
ew. jakie

TAK / NIE

Czy dziecko jest uczulone?
ew. na co?

Rodzeństwo

TAK / NIE

Informacje rodzeństwie (liczba, wiek):

Czy dziecko posiada orzeczenie o
kształceniu specjalnym/opinię o
wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka

TAK/NIE

Rodzaj opinii/orzeczenia

Czy dziecko jest wychowywane przez
jednego rodzica?

TAK / NIE

TAK / NIE

Przebyte choroby zakaźne

TAK / NIE

Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu
(stan zdrowia, ewentualne potrzeby specjalne itp.)

Zobowiązuję się do regularnego uiszczania- zgodnie ze statutem Niepublicznego Przedszkola Koralik oraz
Regulaminem Opłat- należnej ode mnie opłaty z tytułu korzystania dziecka z przedszkola ( opłata stała , oplata za
wyżywienie).
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z przyjęciem i pobytem
w przedszkolu naszego dziecka, danych osobowych naszych i dziecka oraz upoważnionych do odbioru dziecka
osób, przez Dyrektorów Przedszkola zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

…………………………………………….
Giżycko, dnia

……………………………………
Podpis rodzica/ opiekuna
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
w Niepublicznym Przedszkolu „Koralik” w Giżycku.
W związku z nowymi przepisami o ochronie danych osobowych informujemy o przetwarzaniu
Państwa danych.
Niepubliczne Przedszkole „Koralik” w Giżycku, ul. Daszyńskiego 14, którego organem założycielskim
jest firma „Koral” Sp. z O.O. z siedzibą w Łomży KRS nr 0000592348, przetwarza informacje
pozyskane wyłącznie ze zgłoszenia i informacji udzielonej przez rodzica lub prawnego opiekuna
dziecka. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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), mają charakter danych osobowych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z
Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której
dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych
osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane
bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej Administrator) jest: niepubliczne przedszkole
„Koralik” w Giżycku, ul. Daszyńskiego 14, którego organem założycielskim jest firma „Koral” Sp. z O.
O. z siedzibą w Łomży, KRS nr 0000592348. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za
pomocą poczty tradycyjnej na adres j. w. lub poczty elektronicznej e-mail na adres: ania@awt.pl
2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, tj. w oparciu o
niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
3. Administrator zbiera i wykorzystuje Państwa dane wyłącznie jako dane kontaktowe związane z
przyjęciem i pobytem w przedszkolu dziecka, opieką nad dzieckiem i realizacją zadań oświatowych,
nawiązywania bądź utrzymywania współpracy, informowania o projektach, wydarzeniach.
4. Administrator nie udostępnia Państwa danych osobom trzecim niezwiązanych z oświatą.
5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim zostały one nam
udostępniane.
6. Państwa dane osobowe będą przez przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie
uzasadnionych interesów przedszkola o których mowa w pkt. 4 powyżej.
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
* żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
* żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
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* żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
* żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
* wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych
* przenoszenia Państwa danych osobowych,
* wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: ania@awt.pl lub za
pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Daszyńskiego 14, 11-500 Giżycko, Przedszkole Niepubliczne
„Koralik” (adres wskazywany jest także na stronie internetowej www.koralikgizycko.pl).
8. Państwa dane osobowe zostały pozyskane poprzez podanie ich w trakcie wypełniania Karty
zgłoszenia dziecka do przedszkola, podpisywania umowy o sprawowanie opieki w niepublicznym
przedszkolu koralik oraz w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy
bieżącej.
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Administrator: Anna-Maria Karolska

Zapoznałem się i wyrażam zgodę: …………………………………………………………………
(data i podpis)
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