KLUB MISIA BO/EUROPEJSKI PRZEDSZKOLAK-JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE OD 2003 R.
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
dane dziecka
opieka
imię
godziny
7.00-18.00
nazwisko
data urodzenia
PESEL
grupa
ulica
Kangurki 3 lata
kod
Tygryski 4 lata
miejscowość
Wiewiórki 5 lat
gmina
Misie 6 lat
dane rodziców, opiekunów dziecka
imię
nazwisko
ulica
kod
miejscowość
gmina
telefon
e-mail

imię
nazwisko
ulica
kod
miejscowość
gmina
telefon
e-mail

dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w
przedszkolu, uwagi i sugestie:

oświadczenie o pobycie dziecka w przedszkolu
Oświadczam/y, że dziecko będzie korzystać z opieki Przedszkola Klub Misia Bo w danym roku szkolnym i
zobowiązuję się do regularnej wpłaty czesnego/opłat do 5 dnia każdego miesiąca na warunkach
określonych w umowie cywilnoprawnej.
oświadczenie o odbieraniu dziecka z przedszkola
Oświadczamy iż w przypadku przyjęcia mojego dziecka do Przedszkola dołączę pisemne upoważnienie dla
osób, które poza nami będą mogły odbierać dziecko z Przedszkola Klub Misia Bo.
zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażamy zgodę i wiemy, iż dane nasze i naszego dziecka przetwarzane będą w celu i w zakresie
niezbędnym do funkcjonowania placówki. Wyrażamy zgodę na: diagnozę pedagogiczną i pracę
indywidualną z moim dzieckiem prowadzoną na i poza terenem Przedszkola przez specjalistów i
terapeutów, objęcie naszego dziecka grupowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Oświadczam także, że zostałam/łem pouczony należycie o przysługujących mi uprawnieniach w zakresie
możliwości wglądu do gromadzonych danych oraz o możliwości ich uzupełniania, uaktualniania oraz
żądania prostowania w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
Warszawa dnia:
podpisy rodziców

zgoda na przetwarzanie wizerunku
Dodatkowo wyrażamy dobrowolną zgodę na umieszczanie informacji i zdjęć na stronie internetowej
placówki, w celu podejmowania akcji edukacyjnych Przedszkola, prowadzenia konkursów, promocji
osiągnięć i pozytywnego wizerunku Przedszkola, a także na otrzymywanie informacji o działalności
partnerów Przedszkola.
Warszawa dnia:
podpisy rodziców

KLUB MISIA BO/EUROPEJSKI PRZEDSZKOLAK-JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE OD 2003 R.
OŚWIADCZENIE
imię i nazwisko rodzica/opiekuna

imię i nazwisko rodzica/opiekuna

oświadczenie
Uwaga!!! Proszę nie wpisywać danych osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola bez podpisu
tych osób potwierdzających zgodę na przetwarzanie ich danych w formularzu poniżej.
Do odbioru naszego dziecka
upoważniamy następujące osoby:
imię

nazwisko

dokument tożsamości

numer dokumentu

telefon

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo naszego dziecka od momentu jego
odbioru z Klubu Misia Bo przez upoważnioną przez nas osobę.

Warszawa dnia:

podpisy rodziców

zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, jako osoby upoważnionej do
odbioru dziecka z przedszkola przez Przedszkole Klub Misia Bo.

imię

nazwisko

miejscowość

data

podpis

