KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO
IM. BŁ. MATKI TERESY
Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Opolu

Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………………………………………………………………
Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania (z kodem) …………………………………………………………………...................................
PESEL ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Godziny pobytu dziecka w przedszkolu: od ..................... do .........................................................
I.

IMIĘ I NAZWISKO MATKI/OPIEKUNA

IMIĘ I NAZWISKO OJCA/OPIEKUNA

Telefon

Telefon

II.













DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / OPIEKUNÓW

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:

przestrzegania postanowień Statutu Przedszkola Niepublicznego im. bł. Matki Teresy
Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Opolu
podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej
informacjach
przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą,
zgłoszoną nauczycielowi na piśmie zapewniającą dziecku bezpieczeństwo
przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka
zgłaszania nauczycielowi planowanych nieobecności dziecka w przedszkolu
punktualnego przyprowadzania dziecka najpóźniej do godz. 8:30 i odbierania do godz.
16:00
uczestniczenia w zebraniach rodziców
regularnego uiszczania opłat za przedszkole do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na
konto

Data ………………………………………………..
Podpis czytelny: Matki ...............................................

Ojca......................................................

Klauzula dla rodziców/ opiekunów prawnych dziecka

1.

2.

3.
a.

b.
c.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 679/2016 z dnia
27 kwietnia 2016 r. zwanego RODO oraz przepisami Dekretu ogólnego KEP w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z dnia 13 marca 2018
roku informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Przedszkole
Niepubliczne im. bł. Matki Teresy, ul. Mały Rynek 5, 45-020 Opole prowadzone przez Zgromadzenie
Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Opolu, 45-020 Opolu, ul. Mały Rynek 5, REGON: 161488867, NIP:
754-30-26-941.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, jest nim p. Arkadiusz Krawczuk. W sprawie
udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych kontakt możliwy jest pod adresem email: przedszkole.mt@gmail.com
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
Prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej na
podstawie obowiązku prawnego art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz art. 9 ust. 2 lit. c wynikającego z ustawy
prawo oświatowe oraz aktów wykonawczych do ustawy.
Realizacji umowy o naukę na podstawie art.6.ust. 1. lit. b, art.9.ust.2. lit. a.
Obsługi finansowo księgowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane również na podstawie art. 7
pkt 1 – podpunkty 2 (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy) oraz 3 (przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) Dekretu ogólnego w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele
katolickim.
Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka mogą być przekazywane firmom dostarczającym
oprogramowanie, firmie świadczącej usługę hostingową skrzynki e-mail, bankom, dostawcom
platformy SIO (System Informacji Oświatowej), Ministerstwu Edukacji Narodowej, oraz innym
podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka nie będą przekazywane do państw trzecich.
Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane zgodnie
z decyzja Administratora Danych Osobowych przez okres 50 lat od daty zakończenia umowy.
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka,
prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz, w przypadku przetwarzania
danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, prawo do przenoszenia danych, o ile pozwalają na to
przepisy prawa.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych oraz danych dziecka jest warunkiem realizacji umowy.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
Zgodnie z art. 41 Dekretu, ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora
Ochrony Danych - Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa.
Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany oraz w formie profilowania.
Podpis czytelny
Rodzica/Opiekuna…………………………………………………………………………………………………………………………………

