Przedszkole Niepubliczne

KARTA INFORMACYJNA DZIECKA
Imię i nazwisko dziecka:
.......................................................................................................
PESEL: .............................................................................................
Adres zameldowania:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Adres zamieszkania:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Data i miejsce urodzenia:
.......................................................................................................
I. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH:
Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej:
.......................................................................................................
TELEFON KONTAKTOWY:.....................................................................
Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego:
.......................................................................................................
TELEFON KONTAKTOWY:.....................................................................
II. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU:
Np. choroby przewlekłe, wady rozwojowe, alergie itp.:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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III. Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na uczestnictwo mojego dziecka w
zajęciach o charakterze religijnym.
IV. Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w wycieczkach (w tym
autokarowych) oraz spacerach poza teren Przedszkola.
V. Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na fotografowanie mojego dziecka i
umieszczanie wizerunku dziecka na stronie internetowej wykorzystywanej przez
Przedszkole.
VI. Oświadczam, że przedłożone przez mnie informacje w niniejszej karcie są
zgodne ze stanem faktycznym.
V. Klauzula informacyjna w sprawie Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych
Osobowych (RODO):
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marzena Wojciechowska, organ prowadzący Przedszkole
Niepubliczne „Kocie Łapki” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złotej Jesieni 24 (dalej: Przedszkole). W sprawach
ochrony danych osobowych swoich oraz dzieci można skontaktować się z administratorem danych pisemnie za
pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: przedszkole@kocielapki.edu.pl, telefonicznie pod numerem
601493597, lub osobiście w siedzibie Przedszkola.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są: organ prowadzący Przedszkole (administrator danych), pracownicy
obsługi oraz pracownicy pedagogiczni Przedszkola. Celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie
zaewidencjonowania Dziecka w systemie bazodanowym Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz Ministerstwa
Edukacji Narodowej. Podanie danych osobowych, w tym przetwarzanie danych osobowych, jest również
niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Przedszkola w zapewnieniu bezpieczeństwa Dzieci.
Brak podania przez Panią/Pana wymaganych danych osobowych skutkuje odmową wpisania Dziecka w poczet
wychowanków Przedszkola. Dane Pani/Pana będą przechowywane przez okres niezbędny w celu realizacji zadań
ustawowych i statutowych. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania Pani/Pana lub Dziecka czy
do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana lub Dziecka. Dane osobowe Pani/Pana nie
będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu
następujące prawa: do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia
przetwarzania, dostępu do treści swoich danych, sprostowania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do
organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przedszkole informuje również, że dane
osobowe (w przypadku wizerunku) przetwarzane są przy pomocy usług Google LLC (usługa facebook), a tym
samym dochodzi do przekazywania tych danych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego tj. do
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Przekazanie takie jest możliwe, gdyż podmiot Google LLC posiada
certyfikat, poświadczający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, wydawany na podstawie
obowiązującego pomiędzy państwami członkowskimi Europejskiego Obszaru Gospodarczego a Stanami
Zjednoczonymi Ameryki Północnej, a przyjętego przez Komisję Europejską, Programu Tarcza Prywatności UEUSA. Informacje o zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgodnie z Programem Tarcza
Prywatności oraz stosowanych zabezpieczeniach dostępne są pod adresem: www.privacyshield.gov.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie w/w danych przez Przedszkole w celu przetwarzania z uwagi na
konieczność prawidłowej realizacji obowiązków ustawowych oraz zadań statutowych Przedszkola, teraz i w
przyszłości, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz mam prawo wglądu do moich danych, poprawienia
ich, aktualizacji lub usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Warszawa, data

czytelne podpisy matki i ojca (prawnych opiekunów)

* niepotrzebne skreślić
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