Przedszkole Niepubliczne
„PRZEDSZKOLNA CHATKA”
ul. A. G. Siedleckiego 12, 85-868 Bydgoszcz
tel. 604 629 916
Fundacja „Nowe Pokolenie” w hołdzie Janowi Pawłowi II
www.nowe-pokolenie.pl, fundacja@nowe-pokolenie.pl
tel. 793 101 280

KRS 0000234725; REGON 340038918; NIP 9671215229;
Nr konta: 45 1940 1076 3092 2420 0000 0000

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
ROK PRZEDSZKOLNY ……………………/……………………
I. Dane dziecka
Imię i nazwisko dziecka
Data i miejsce urodzenia dziecka
PESEL dziecka
Adres zamieszkania dziecka
Adres zameldowania dziecka
II. Dane Rodziców dziecka
Matka
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
PESEL
Adres zameldowania
Tel. komórkowy
Adres e-mail
III. Dodatkowe ważne informacje o dziecku:
Czy dziecko urodziło się zdrowe?
Czy dziecko sygnalizuje potrzeby fizjologiczne?
Czy dziecko ubiera się samodzielnie czy wymaga
pomocy dorosłego?
Czy dziecko samodzielnie spożywa posiłki?
Czy dziecko mówi prostymi zdaniami?
Czy dziecko ma alergie?
(Jeśli tak, proszę podać, na co jest uczulone.)
Czy dziecko ma zalecenia związane z dietą?
(Jeśli tak, proszę podać, jakie.)
Czy dziecko cierpi na jakąś przewlekłą chorobę?
(Jeśli tak, proszę podać, na jaką.)
Czy dziecko przebywa pod stałą opieką specjalisty?

Ojciec

IV. Oświadczenie Rodziców dziecka
Matka dziecka ................................................................................................................. oświadczam, że pracuję w
(imię i nazwisko matki)

........................................................................................................................................................................……………
(miejsce pracy)

na stanowisku ..................................................... w godz. .................................... tel.: ...............................................
Ojciec dziecka .................................................................................................................... oświadczam, że pracuję w
(imię i nazwisko ojca)

.......................................................................................................................................................................................
(miejsce pracy)

na stanowisku ..................................................... w godz. .................................... tel.: ................................................
V. W jakich zajęciach popołudniowych chcieliby Państwo uczestniczyć (przed systematycznym uczęszczaniem
dziecka do przedszkola)?
 popołudniowe zajęcia adaptacyjne organizowane w trakcie roku szkolnego (przygotowujące do przedszkola),
 zajęcia adaptacyjne bez Rodzica organizowane w okresie wakacji (od 2,5 do 6 l)
 zajęcia z Rytmiki (2-3l),
 żadne,  inne……………………………………………………………………………………………………….
VI. Oświadczam, że złożyłem / nie złożyłem* kartę zgłoszenia dziecka dodatkowo w innym przedszkolu.
.......................................................................................................................................................................................
VII. Oświadczam, że dziecko chodziło wcześniej do:
 przedszkola
 żłobka
 punktu przedszkolnego
 inne…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 żadne z powyższych
VIII. Warunkiem rozpatrzenia kandydatury dziecka do Przedszkola Niepublicznego „Przedszkolna Chatka” jest
poprawne wypełnienie karty zgłoszeniowej i osobiste złożenie w sekretariacie przedszkola.
IX. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Nowe Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II , e-mail: fundacja@nowepokolenie.pl (zwana dalej Fundacją). Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f oraz art. 9 ust. 2 lit a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (RODO), tj. w prawnie uzasadnionym
interesie, rozumianym jako bieżący kontakt oraz w celach rekrutacyjnych. Dane osobowe dla celów takiego kontaktu będą przetwarzane przez
czas prowadzenia korespondencji, a w celach archiwizacyjnych – przez okres 5 lat. Dane osobowe do celów rekrutacyjnych przechowywane są
na czas rekrutacji. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Fundacji, jak też podmiotom udzielającym
wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
Wypisując dane w formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne
do rekrutacji dziecka do przedszkola.
Każda Osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody, prawo
do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest
dobrowolne”.

X. Zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Zlecający wyraża zgodę na przesyłanie oferty
kulturalno-oświatowej Fundacji „Nowe Pokolenie” w hołdzie Janowi Pawłowi II drogą elektroniczną.
 na adres mailowy wskazany w pkt II
 na nr telefonu wskazany w pkt II
Zlecający przyjmuje do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a zgodę może odwołać w każdym czasie wysyłając
wiadomość na adres: fundacja@nowe-pokolenie.pl

Bydgoszcz, dnia .............................
* niepotrzebne skreślić

...................................................
podpis matki

...................................................
podpis ojca

