KARTA INFORMACYJNA DZIECKA

UWAGA:
Przed wypełnieniem proszę przeczytać całość
Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni.

DANE OSOBOWE DZIECKA
NAZWISKO

IMIĘ

DATA URODZENIA

PESEL

MIEJSCE ZAMIESZKANIA

AKTUALNE DANE KONTAKTOWE DO RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)
IMIĘ I NAZWISKO MATKI
(OPIEKUNA PRAWNEGO)
TELEFON
ADRES EMAIL
IMIĘ I NAZWISKO OJCA
(OPIEKUNA PRAWNEGO)
TELEFON
ADRES EMAIL

KONTAKT DO INNYCH OSÓB (w przypadku braku kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi)
TELEFON

POKREWIEŃSTWO
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INFORMACJE O ZDROWIU DZIECKA (ALERGIE, CHOROBY PRZEWLEKŁE, PRZYJMOWANE LEKI). INFORMACJĘ
SKŁADAM NA ROK SZKOLNY: 2021/2022.

UWAGI DOTYCZĄCE DZIECKA SKIEROWANE DO NAUCZYCIELA (NAWYKI, ZACHOWANIA, NA KTÓRE NALEŻY
ZWRÓCIĆ UWAGĘ)

INNE UWAGI, PROPOZYCJE, SUGESTIE

OŚWIADCZENIE O POBYCIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU
Oświadczamy, że Dziecko będzie korzystać z opieki przedszkola w danym roku szkolnym w godzinach:
_____-_____ i zobowiązujemy się do punktualnego odbioru dziecka z przedszkola.
Zostałem poinformowany, że podczas pobytu dziecka w przedszkolu nie mogą być mu podawane żadne leki.
Zobowiązujemy się również przestrzegać wewnętrznych regulacji Przedszkola Biedroneczka

…..........….............................................

…......….............................................

data, czytelny podpis matki / opiekuna prawnego

data, czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego
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Deklaracja rodziców/opiekunów prawnych
Wyrażam zgodę:
aby moje dziecko uczestniczyło w wycieczkach i wyjściach poza teren przedszkola pod opieką
nauczyciela;

 TAK

 NIE

na udzielenie pomocy przedmedycznej i medycznej, wezwanie karetki pogotowia, przewiezienie
dziecka do szpitala w razie zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka;

 TAK

 NIE

na uczestnictwo dziecka w badaniu sondażowym przeprowadzonym na terenie przedszkola
przez logopedę;

 TAK

 NIE

na objęcie mojego dziecka pomocą logopedyczną, o ile będzie taka potrzeba;

 TAK

 NIE

wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Przedszkola Biedroneczka zdjęć i filmów
zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowany podczas: zajęć edukacyjnych
prowadzonych w przedszkolu i poza jego siedzibą, uroczystości lub imprez
okolicznościowych związanych z działalnością przedszkola, olimpiad, konkursów,
turniejów sportowych.
Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku mojego dziecka wyłącznie w celach
promocyjnych oraz dydaktycznych związanych z prowadzoną przez przedszkole
działalnością edukacyjną.
Moja zgoda obejmuje takie formy publikacji jak: udostępnienie wizerunku w gablotach
(tablicach) na terenie przedszkola oraz na stronie internetowej Przedszkola
Biedroneczka
Oświadczenie moje ważne jest na cały cykl edukacji mojego dziecka w Przedszkolu
Biedroneczka w Warszawie przy ul. Rynkowej 6 i Plutonu Torpedy14, a także po jego
zakończeniu.

 TAK

 NIE

na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu przesyłania informacji o odpłatności
za przedszkole oraz innych informacji związanych z działalnością przedszkola;

 TAK

 NIE

wyrażam zgodę na sprawdzanie czystości głowy mojego dziecka przez pielęgniarkę/osobę
upoważnioną

 TAK

 NIE

Mam świadomość, że inni rodzice samodzielnie rejestrują obraz i dźwięk na uroczystościach w
przedszkolu. Rozumiem, że rodzice mogą nieumyślnie udostępniać wizerunek mojego dziecka w
mediach (inne strony www lub w social media) i nie będę z tego tytułu wnosić roszczeń w
stosunku do Przedszkola Biedroneczka lub jego pracowników;

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) – zwanego dalej RODO oraz postanowień ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych dzieci przetwarzanych w Przedszkolu
Biedroneczka przy ul. Plutonu Torpedy 14 i Rynkowej 6 w Warszawie- zwaną dalej Placówką, jest Dyrektor tej
Placówki – Dorota Kurowicka tel.22(82490-79)
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2. Pani/Pana dane osobowe, dane dziecka lub dzieci, dane osób trzecich (upoważnionych przez Panią/Pana do
odbioru dzieci z Placówki) przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków i realizacji statutowych zadań
dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych Placówki określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 roku, poz. 996, 1000 i 1290), ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2198, 2203 i 2361) oraz gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania
realizowanego w interesie publicznym.
3. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w punkcie 3 niniejszego dokumentu odbiorcą
danych osobowych Pani/Pana, dziecka lub dzieci, osób trzecich będą: administrator danych osobowych,
pracownicy Placówki, organy nadzoru administracyjnego i pedagogicznego, podmioty zewnętrzne realizujące
na rzecz Placówki zadania w zakresie: edukacji, organizacji pracy Placówki, opieki i wychowania z
zachowaniem zapisów przytoczonego na wstępie RODO oraz zgodnie z obowiązującym prawem.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pobytu / nauki dziecka w Placówce oraz po tym
czasie przez okres wskazany w odrębnych przepisach.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści
swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia, a także prawo do
wniesienia sprzeciwu oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
6. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana
zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem - art. 7 ust. 3 RODO.
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Placówce
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony
danych osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych własnych i dziecka jest dobrowolne. Konsekwencją nie
wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych może być nieprzyjęcie dziecka do Placówki.
10 .Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Jednocześnie informujemy, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie przedszkola oraz
ochronie mienia, Przedszkole wprowadziło monitoring wizyjny obejmujący zasięgiem wejście do przedszkola hol na
parterze. Przedszkole posiada Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego, z którym można się zapoznać w
każdej chwili w sekretariacie przedszkola.

…..........….............................................

…......….............................................

data, czytelny podpis matki / opiekuna prawnego

data, czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego
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