WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Data wpływu
Nr wniosku
Imię i Nazwisko osoby przyjmującej wniosek

1 ) KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA
Dane osobowe dziecka

Imię
Nazwisko
PESEL
Data urodzenia
Miejsce urodzenia

Adres zameldowania dziecka

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica
Nr domu/mieszkania

Adres zamieszkania dziecka

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica
Nr domu/mieszkania

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE
„KANGUREK”

UL. SZKOLNA 55
09-100 PŁOŃSK

WWW.KANGUREK.EU
TEL. 608-703-557

2) KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Dane osobowe matki/opiekunki prawnej

Dane osobowe ojca/opiekuna prawnego

Imię

Imię

Nazwisko

Nazwisko

Adres zamieszkania matki/opiekunki prawnej

Adres zamieszkania ojca/opiekuna prawnego

Miejscowość

Miejscowość

Ulica

Ulica

Nr domu/ mieszkania

Nr domu/ mieszkania

Kod pocztowy

Kod pocztowy

Dane kontaktowe matki/opiekunki prawnej

Dane kontaktowe ojca/opiekuna prawnego

Telefon

Telefon

Adres e-mail

Adres e-mail

Miejsce zatrudnienia matki/opiekunki prawnej

Miejsce zatrudnienia ojca/opiekuna prawnego

Nazwa firmy

Nazwa firmy

Adres firmy

Adres firmy

Telefon kontaktowy

Telefon kontaktowy

3) DEKLAROWANY DZIENNY POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU
Godzina przyprowadzenia dziecka

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE
„KANGUREK”

Godzina odebrania dziecka

UL. SZKOLNA 55
09-100 PŁOŃSK

Łączna ilość godzin pobytu dziecka

WWW.KANGUREK.EU
TEL. 608-703-557

4) DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU
Informacje o stanie zdrowia dziecka, mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w PRZEDSZKOLU

Stałe choroby
Wady rozwojowe
Alergie
Stosowane diety
Orzeczenie o
niepełnosprawności
Inne

5) DEKLARACJE
W przypadku przyjęcia mojego dziecka do przedszkola, deklaruję:

Podpisać umowę z przedszkolem, w przeciwnym razie dziecko zostanie skreślone z listy przyjętych;
Przestrzegać statutu przedszkola;
Zgłaszać niezwłocznie przypadki zachorowań dziecka na choroby zakaźne;
Przyprowadzać do przedszkola tylko zdrowe dziecko /w placówce nie mogą być podawane dzieciom leki/;
Regularnie i w terminie uiszczać opłaty za przedszkole, tj. do 5 dnia każdego miesiąca z góry;
Płońsk, dnia
............................................

……………………………………………
czytelny podpis matki/opiekunki prawnej

……………………………………………
czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego

6) OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że :

Wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe;
Składam kompletny wniosek o przyjęcie dziecka;
Niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych we wniosku;
Płońsk, dnia
............................................

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE
„KANGUREK”

……………………………………………
czytelny podpis matki/opiekunki prawnej

UL. SZKOLNA 55
09-100 PŁOŃSK

……………………………………………
czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego

WWW.KANGUREK.EU
TEL. 608-703-557

7) POUCZENIA
Pouczenia
Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb
związanych z procesem rekrutacyjnym.
Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor Niepublicznego
Przedszkola „Kangurek”

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKNÓW
O ZAPOZNANIU SIĘ Z KLAUZULAMI INFORMACYJNYMI WG STANDARDÓW–
ROZPORZĄDZENIA OGÓLNEGO - RODO

Ja niżej podpisana(y) oświadczam, że zostałem zapoznany z następującymi informacjami:
Administratorem danych osobowych naszego dziecka, naszych danych jako rodziców/prawnych opiekunów
przekazanych jest Niepubliczne Przedszkole Kangurek z siedzibą w Płońsku przy ul. Kolejowej 20,
reprezentowane przez Dyrektora – Beatę Archutowską. Kontakt osobisty z Administratorem w siedzibie
placówki możliwy jest od poniedziałku do piątku (w każdy dzień roboczy) w godzinach 9.00-15.00,
telefoniczny pod nr: 608-703-557 i e-mail: beata.archutowska@akn.pl .
2) Administrator powołał Pana Marka Rochnę na inspektora ochrony danych osobowych, z którym kontakt
w siedzibie Niepublicznego Przedszkola Kangurek z siedzibą w Płońsku przy ul. Kolejowej 20 jest
możliwy od poniedziałku do piątku (w każdy dzień roboczy) w godzinach 9.00-15.00 lub pod nr telefonu:
602-523-360.
3) Poinformowano nas o tym, że Niepubliczne Przedszkole Kangurek posiada „Politykę Ochrony Danych
Osobowych”, która jest dostępna w sekretariacie placówki.
4) Niepubliczne Przedszkole Kangurek prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych w celu
realizacji procesu rekrutacji.
5) Niepubliczne Przedszkole Kangurek pozyskało dane osobowe od nas jako rodziców/prawnych opiekunów
osobiście w drodze złożonego przez nas oświadczenia przy składaniu wniosku o przyjęcie dziecka
do placówki.
6) Poinformowano nas, że posiadamy prawo żądania od Administratora danych osobowych sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania chyba, że przepisy wyższej rangi nakazują zabezpieczenie przez określony czas danych
osobowych w placówce.
7) Poinformowano nas, że przysługuje nam prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania
zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację, jak również na moje
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach związanych z realizacją procesu
dydaktyczno-opiekuńczo wychowawczego lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.
8) Mamy świadomość prawa wniesienia skargi do Administratora danych osobowych, inspektora ochrony
danych osobowych oraz do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
w Warszawie.
9) Poinformowano mnie, że dane osobowe, które przekazałem nie podlegają zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10) Poinformowano nas o tym, że przed powierzaniem lub podpowierzeniem przekazanych przez nas danych
osobowych innemu administratorowi zostaniemy o tym fakcie poinformowani.
1)

Płońsk, dnia
............................................

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE
„KANGUREK”

……………………………………………
czytelny podpis matki/opiekunki prawnej

UL. SZKOLNA 55
09-100 PŁOŃSK

……………………………………………
czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego

WWW.KANGUREK.EU
TEL. 608-703-557

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA WNIOSKU DO PRZEDSZKOLA „KANGUREK”

Nr Wniosku
Imię Dziecka
Nazwisko Dziecka

Osoba upoważniona do przeprowadzenia rekrutacji potwierdza, że przyjęła wniosek i dokonała jego rejestracji

Płońsk, dn. …………………

………………..…………………………………………….
pieczątka i podpis osoby upoważnionej do przeprowadzenia rekrutacji

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE
„KANGUREK”

UL. SZKOLNA 55
09-100 PŁOŃSK

WWW.KANGUREK.EU
TEL. 608-703-557

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA WNIOSKU DO PRZEDSZKOLA „KANGUREK”

Nr Wniosku
Imię Dziecka
Nazwisko Dziecka

Osoba upoważniona do przeprowadzenia rekrutacji potwierdza, że przyjęła wniosek i dokonała jego rejestracji

Płońsk, dn. …………………

………………..…………………………………………….
pieczątka i podpis osoby upoważnionej do przeprowadzenia rekrutacji

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE
„KANGUREK”

UL. SZKOLNA 55
09-100 PŁOŃSK

WWW.KANGUREK.EU
TEL. 608-703-557

