DEKLARACJA
Deklarujemy, że dziecko ……………………………………………………………………………. nadal
będzie uczęszczało do …………………………………………………………………………………

I.

DANE OSOBOWE DZIECKA (dane wypełnić WIELKIMI LITERAMI)

PESEL
Data i miejsce urodzenia

Adres zamieszkania
Miejscowość z kodem
Ulica, nr domu i mieszkania

Adres zameldowania
Miejscowość z kodem
Ulica, nr domu i mieszkania

Szkoła rejonowa zgodnie z miejscem zameldowania (dotyczy 5-latków)
Nr Szkoły Podstawowej
Miejscowość z kodem
Ulica i numer posesji

III. POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

godzinowo – planowany pobyt dziecka
od godz. .……………….
do godz. ……………….
( płatna każda rozpoczęta godzina ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego ).

IV. DANE OSOBOWE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Matka / opiekun prawny

Ojciec / opiekun prawny

imię
nazwisko

Adres zamieszkania
miejscowość z kodem
ulica, nr domu i mieszkania

Numery telefonów kontaktowych
Telefon do kontaktu
e-mail do kontaktu

w przypadku pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej, podać kogo i w jakim zakresie dotyczy
……………………………………………………………………………………………………………………………………

V. Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych

 Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczamy, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem
faktycznym (za podanie nieprawdziwych danych mogą być wyciągnięte odpowiednie konsekwencje włącznie
ze skreśleniem dziecka z listy przedszkolaków);

 Zapoznałem się z informacją dotycząca zbierania i przetwarzania danych osobowych i mojej rodziny pozostających we
wspólnym gospodarstwie.

 Oświadczam , że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka uczęszczającego
do Publicznego Przedszkola Sióstr Nazaretanek im. Najświętszej Rodziny w Krakowie, ul. Nazaretańska 1

ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO:

 przestrzegania postanowień statutu przedszkola;
 podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach;
 regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie;
 punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą, zgłoszoną
nauczycielce na piśmie zapewniającą dziecku bezpieczeństwo;

przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka
uczestniczenia w spotkaniach informacyjnych, formacyjnych i szkoleniowych dla rodziców.
Informacja
Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018 r. informuję Panią/Pana, że
administrator danych osobowych w Publicznym Przedszkolu Sióstr Nazaretanek im. Najświętszej
Rodziny w Krakowie, ul. Nazaretańska 1, zbiera i przetwarza dane osobowe Pani / Pana dziecka
i jego prawnych opiekunów w zakresie wychowawczo– dydaktycznej działalności Przedszkola.
Placówka ma wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych- kontakt : rodo.csfn@gmail.com.
Informuję, że przysługuje Pani/Panu Prawo wglądu do zbieranych danych oraz uzupełnienia,
uaktualniania czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lub
nieprawdziwe.
Jednocześnie informuję, że administrator w Publicznym Przedszkolu Sióstr Nazaretanek w Krakowie
dołoży wszelkich starań, aby dane były zbierane i chronione zgodnie z prawem.

Podpis matki / prawnej
opiekunki

Podpis ojca / prawnego
opiekuna

