KARTA ZAPISU DZIECKA
Na rok szkolny …………/…………
1. Nazwisko i imię dziecka ………………………………………………………
2. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………..
3. Nr pesel dziecka……………………………………………………………….
4. Nazwiska i imiona rodziców, adres zamieszkania
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
5. Adres zameldowania dziecka ………………………………………………..
6. Adres zamieszkania dziecka ……………………………… …………………
telefon kontaktowy………………………………………….………………….
7. Miejsce pracy matki, telefon, e-mail stanowisko……………………………
……………………………………………………………………………………
8. Miejsce pracy ojca, telefon, e-mail stanowisko…………………………….
……………………………………………………………………………………
9. Informacje o dziecku

- stan zdrowia (alergie, wady rozwojowe, przebyte choroby zakaźne)

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

- stopień samodzielności dziecka:

czy potrafi samodzielnie jeść? …………………………………………………
czy potrafi korzystać z toalety? ………………………………………………..
czy ubiera się samodzielnie? …………………………………………………..
czy komunikuje potrzeby dorosłym?………………………………………….

9. Kto będzie przyprowadzał i odbierał dziecko z przedszkola
(osoby nie wpisane tutaj będą musiały posiadać upoważnienie od rodziców
do odbioru dziecka, nr dowodu wymagany):
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
10. Wyrażam zgodę na fotografowanie mojego dziecka na terenie
przedszkola, na imprezach i wycieczkach oraz publikowanie tych zdjęć na
stronie internetowej przedszkola oraz fan page-u na Facebooku.
Oświadczam, że dziecko nie jest nosicielem choroby zakaźnej.
................................... ......................................
data podpis Rodzica
Powyższe dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie
danych osobowych / Dz. U. Nr 97 z 29 października 1997 r. z późn.
zmianami/. i służyć będą wyłącznie do ewidencjonowania dzieci, rozliczania
zobowiązań finansowych wobec przedszkola oraz w zakresie dotyczącym
dobra dziecka. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu i aktualizacji
danych osobowych przechowywanych w Moim Przedszkolu
………………………………..
podpis
UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art.29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.
2016.119.1) – dalej RODO (GDPR), niniejszym upoważniam do przetwarzania danych osobowych przez Niepubliczne
Przedszkole Kulturalno Językowe MoreLove z siedzibą w Gdańsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 15/3: 1. Imię i
nazwisko dziecka 2. Imię i nazwisko matki i ojca; 3. Imię i nazwisko opiekunów prawnych; 4. Nr dowodu osobistego
rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dziecka; 5. Pesel dziecka 6. Adres 7. Adresu e-mail
i numeru telefonu. Okres ważności upoważnienia : …………………………..

Gdańsk, dnia .......................... .......................................... ……….……………………………
podpis matki/prawny opiekun* lub podpis ojca/prawny opiekun*

