…………………………………
Pieczęć przedszkola

KARTA ZAPISU DZIECKA DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 76
na miesiąc lipiec 2021r

I.

Informacje ogólne o dziecku:

1.Imię i nazwisko dziecka : .............................................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia: …..……..…………..………… 3. PESEL: ….……………………..…..………
4. Adres zamieszkania:…………………….…………………………………………………………...……….
5. Dziecko będzie uczęszczać do przedszkola w okresie: od...........................2021r. do ………..............2021r.
6. Deklarowany dzienny czas pobytu dziecka w przedszkolu: od godz. …………....... do godz. ………...……
(przedszkole czynne w godzinach od 7:30 do 17:00)

7. Dziecko w przedszkolu korzystać będzie z następujących posiłków: /proszę zakreślić odpowiednio TAK lub NIE/

•

Śniadanie (godz. 9.00)

Tak

Nie

•

Obiad (godz. 12.00)

Tak

Nie

•

Podwieczorek (godz. 14.00)

Tak

Nie

8. Dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2020/2021 do:………………………………………………………..….
(nazwa przedszkola do którego uczęszcza dziecko)

9. Oświadczam, iż przedszkole do którego uczęszcza moje dziecko w roku szkolnym 2020/2021 jest
zamknięte przez dwa miesiące wakacji- lipiec, sierpień 2021 roku. /proszę zakreślić odpowiednio TAK lub NIE/

 Tak
II.

Nie

Informacje o rodzicach/prawnych opiekunach dziecka

Dane osobowe matki/opiekuna prawnego:
1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………….…..……
2. Adres zamieszkania ..………………………………………………………………………………………
3. Telefon: ……………………………………………………………………………………….….….……
4. Adres e-mail : …….…………………………………………………………………………………….…
Dane osobowe ojca/opiekuna prawnego:
1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………...……
2. Adres zamieszkania ..……………………………………………………………………………..….……
3. Telefon: ……………………………………………………………………………………………....……
4. Adres e-mail : …….…………………………………………………………………………………….….
Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym.

…………………………………………
Data i podpis matki/opiekuna prawnego

…………………………………………
Data i podpis ojca/opiekuna prawnego

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole Nr 76 w Krakowie
z siedzibą ul. Emaus 29, 30-213 Kraków i są one podawane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę:
Informujemy, że:
1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania.
2. Twoje Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
3. Odbiorcą/kategorią odbiorców danych osobowych jest: nie dotyczy
4. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 130 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017.60 i ma charakter obowiązkowy.
6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usług o które się Państwo staracie.
7. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi ustawa z dnia 14.XII.2016 r. – Prawo oświatowe.
Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją
szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Dominik Strzebak adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków,
adres e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl

…………………………………………
Data i podpis matki/opiekuna prawnego

…………………………………………
Data i podpis ojca/opiekuna prawnego

