Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Przedszkola Niepublicznego „Wesołe Nutki”, ul Łaciarska 8,
50-104 Wrocław, na .............godzin dziennie, w tym..................... posiłki od dnia ........................... .
liczba godzin

Dane osobowe dziecka
PESEL

Data urodzenia
rok

miesiąc

liczba posiłków

Imię

Drugie imię

Miejsce urodzenia
dzień

Adres zameldowania dziecka
Ulica
Kod

Nazwisko

nr domu

Miejscowość

nr lokalu

Telefon

Województwo

Powiat

Gmina

Adres zamieszkania dziecka, jeśli jest inny niż adres zameldowania
Ulica
nr domu
Kod

nr lokalu

Miejscowość
-

Województwo

Powiat

Gmina

Dane rodziców / opiekunów:

Imię matki

Nazwisko matki

Telefon:

Miejsce pracy matki

Imię ojca

Nazwisko ojca

Telefon:

Miejsce pracy ojca

Adres e-mail matki

Adres e-mail ojca

Dodatkowe informacje o dziecku:
Zainteresowania.........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Przebyte choroby (ewentualnie
alergie) .....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Inne uwagi o
dziecku ..................................................................................................................................................
Polityka ochrony danych osobowych prowadzona jest zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie
Danych Osobowych RODO
1) Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym formularzu dla
celów rekrutacji, pobytu w Przedszkolu i korzystania z nich w przypadku konieczności pilnego kontaktu z
rodzicami dziecka w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku.
2) Oświadczam, że:
– zostałam (-em) poinformowana(-y), że administratorem danych osobowych jest organ prowadzący
Przedszkole Niepubliczne Językowo Muzyczne „Wesołe Nutki” – Parafia Ewangelicko-Augsburska we
Wrocławiu Opatrzności Bożej, ul. Kazimierza Wielkiego 29,50-077 Wrocław oraz o prawie dostępu do
treści moich danych, ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania i ograniczenia przetwarzania,
– dane zostały podane w celu zawarcia umowy,
– wyrażam zgodę na udostępnienie danych podanych w informacjach dodatkowych dla zapewnienia
bezpieczeństwa zdrowotnego dziecka, dane te maja charakter wrażliwych i nie mogą być przetwarzane w
innym celu,
– zostałam (-em) poinformowana (-y), że celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w stosunku do dzieci i ich rodzin,
– zostałam (-em) poinformowana (-y), że zgodnie z obowiązującym prawem, organ prowadzący ma
obowiązek przekazywania danych osobowych dziecka następującym podmiotom:
– Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej (SIO), w którym są gromadzone i
przetwarzane dane osobowe dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach,
– Urząd Miejski Wrocławia Departament Edukacji w celu rozliczenia dotacji udzielanych publicznym i
niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania
przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne,
– szkoły rejonowe dla dzieci kończących edukację szkolną.
3) Przyjmuję do wiadomości, że dane będą przechowywane przez okres wymagany do rozliczenia i kontroli
przez organy państwowe.
4) Zgodność powyższych danych ze stanem faktycznym potwierdzam własnoręcznym podpisem.
ZOBOWIĄZANIE:
Po zapoznaniu się z Regulaminem płatności Przedszkola zobowiązuję się do regularnego i terminowego
uiszczania należnych opłat z tytułu kosztów związanych ze świadczeniami przedszkola.

Wrocław, dnia................................

podpis................................................

