Data złożenia zgłoszenia (wypełnia pracownik Przedszkola): ………………………………..………

ZGŁOSZENIE DZIECKA
do Niepublicznego Przedszkola „Promyki” w Poznaniu na rok szkolny 2021/2022
Proszę uzupełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, * niepotrzebne skreślić
1. Dane dziecka:
Imię i nazwisko dziecka
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
PESEL dziecka
Adres zameldowania

ul. ………………………….....................................................….. nr domu ………… nr lokalu …………
kod _ _ - _ _ _ miejscowość ...................................... województwo ………….……………………..
powiat ……………………………………….……….…… gmina …………………………………………….………..…..

Adres zamieszkania wypełnić, jeśli inny, niż
zameldowania

ul. ………………………….....................................................….. nr domu ………… nr lokalu …………
kod _ _ - _ _ _ miejscowość ...................................... województwo ………….……………………..
powiat ……………………………………….……….…… gmina …………………………………………….………..…..

2. Dane rodziców/prawnych opiekunów dziecka:
Matki / Prawnego opiekuna

Ojca / Prawnego opiekuna

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania

Numer telefonu
Adres e-mail
Miejsce pracy (komisja
rekrutacyjna może poprosić
o przedstawienie do wglądu
dokumentów potwierdzających
podane fakty)

3. Deklarowany pobyt dziecka w placówce: od godz. ………………………… do godz. …………………………
4. Informacje dodatkowe:
a) Dziecko w rodzinie zastępczej:
[ ] tak
[ ] nie
b) Dziecko obojga rodziców pracujących:
[ ] tak
[ ] nie
c) Dziecko pracownika „Caritas” lub pracownika oświaty*:
[ ] tak
[ ] nie
d) Dziecko rodzica samotnie wychowującego:
[ ] tak
[ ] nie
e) Dziecko rodziców/opiekunów (matki/ojca/opiekuna)* niepełnosprawnych: [ ] tak
[ ] nie
f) Liczba dzieci w rodzinie: …………………………
5. Dołączam do zgłoszenia informacje o dziecku: tak/nie* (np. stan zdrowia, opinia poradni psychologicznopedagogicznej, orzeczenie o niepełnosprawności, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenie
lekarskie, inne – jakie ………………………………..…………………………….…………………….………………………………………..…..……..)

6. Deklaracje i oświadczenia (należy postawić znak X przy odpowiedzi „tak” albo „nie” i podpisać):
OGÓLNE
Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe, niezwłocznie powiadomię
dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych w deklaracji.
Akceptuję katolicki charakter Niepublicznego Przedszkola „Promyki” w Poznaniu i deklaruję mój udział
w proponowanej formacji dla rodziców (Msze św., zebrania z rodzicami) oraz otwartość na współpracę
z personelem pedagogicznym przedszkola.
DANE OSOBOWE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych we wniosku danych osobowych dla celów związanych
z rekrutacją do przedszkola oraz przygotowaniem i zawarciem umowy o opiekę nad dzieckiem, w tym
przekazanych przeze mnie danych szczególnych kategorii dotyczących stanu zdrowia dziecka. Wiem,
że zgoda jest dobrowolna, ale jest niezbędna do wzięcia udziału w rekrutacji do przedszkola oraz
przygotowania i zawarcia umowy. Wiem, że mogę wycofać swoją zgodę w każdym czasie, jednak
będzie to wiązało się z zakończeniem udziału w rekrutacji i nie będzie miało wpływu na przetwarzanie
danych do momentu odwołania zgody.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci złożonej wyżej deklaracji
światopoglądowej dla celów związanych z rekrutacją do przedszkola i zawarciem umowy o opiekę nad
dzieckiem. Wiem, że zgoda jest dobrowolna, ale jest niezbędna do wzięcia udziału w rekrutacji do
przedszkola i zawarcia umowy. Wiem, że mogę wycofać swoją zgodę w każdym czasie, jednak będzie to
wiązało się z zakończeniem udziału w rekrutacji i może to skutkować wypowiedzeniem umowy
o opiekę nad dzieckiem, jeśli zostanie zawarta. Wiem również, że wycofanie zgody nie będzie miało
wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej odwołania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych we wniosku danych osobowych do celu prowadzenia listy
rezerwowej i powiadomienia mnie o ewentualnej możliwości przyjęcia dziecka do przedszkola. Wiem,
że zgoda jest dobrowolna i nie jest potrzebna do wzięcia udziału w samej rekrutacji, jednak jest
niezbędna do uwzględnienia mnie na liście rezerwowej. Wiem, że mogę wycofać swoją zgodę
w każdym czasie, jednak będzie to wiązało się z niewpisaniem na listę rezerwową lub ze skreśleniem
z tej listy i nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych do momentu odwołania zgody.

[ ] tak

[ ] nie

[ ] tak

[ ] nie

Dane zwykłe:

[ ] tak

[ ] nie

Dane o zdrowiu:

[ ] tak

[ ] nie

[ ] tak

[ ] nie

[ ] tak

[ ] nie

Czytelny podpis (imię i nazwisko) rodzica lub opiekuna:
KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem danych osobowych jest: Niepubliczne Przedszkole „Promyki”, os. Jana III Sobieskiego 116, 60-688 Poznań.
Informujemy, że administrator powołał inspektora ochrony danych dostępnego pod adresem: cezary.sadowski@rodo.pl.
Podane wyżej dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do przedszkola oraz przygotowania umowy
o opiekę nad dzieckiem. Podstawą takiego przetwarzania jest Państwa wyraźna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO*, a w przypadku
danych szczególnych kategorii art. 9 ust. 2 lit. a RODO*). Zgoda jest dobrowolna, ale jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji
i przygotowania umowy. Mogą Państwo wycofać swoją zgodę w każdym czasie, jednak będzie to wiązało się z zakończeniem
udziału w rekrutacji i nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych do momentu odwołania zgody. W przypadku deklaracji
światopoglądowej wycofanie zgody może skutkować też wypowiedzeniem umowy o opiekę nad dzieckiem, jeśli zostanie zawarta.
Odbiorcami danych osobowych mogą być firmy wspierające naszą działalność, a więc: 1) świadczące usługi wsparcia naszych
systemów informatycznych, w tym poczty elektronicznej 2) świadczące usługi prawne i ochrony danych osobowych,
3) świadczących usługi pocztowe.
Dane osobowe są przechowywane przez czas rekrutacji, a po jej zakończeniu usunięte, jednak w przypadku zawarcia umowy
o opiekę lub udzielenia zgody na uwzględnienie dziecka na liście rezerwowej dane zostaną zachowane do następnej rekrutacji lub
odpowiednio na czas obowiązywania umowy. Dane będą usunięte również w przypadku wcześniejszego, skutecznego odwołania
zgody na ich przetwarzanie.
Mają Państwo prawo do: 1) informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, 2) wglądu do tych danych, 3) ich
sprostowania, 4) usunięcia lub 5) ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W przypadku wszelkich wątpliwości zachęcamy do
zgłaszania ich na adres cezary.sadowski@rodo.pl — gwarantujemy niezwłoczne zajęcie się każdą sprawą.
* Przepisy regulujące przetwarzanie Państwa danych osobowych zawarte są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO.

(miejscowość i data)

(czytelny podpis rodzica
lub prawnego opiekuna)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przyjęcie zgłoszenia przez dyrektora przedszkola
(pieczątka i podpis)

