Niepubliczny Punkt Przedszkolny
Tygryskowa Kraina
ul. Myśliwska 65D/2
80-283 Gdańsk
tel.: 518-965-405
tel. przedszkolny: 729-398-239
fb: tygryskowa kraina
e-mail: tygryskowakraina@o2.pl
www: tygryskowakraina.com.pl

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
Umowa zawarta pomiędzy „Tygryskowa Kraina”
oraz Rodzicem (Opiekunem)………………………………….
w dniu ..……..………………….
Proszę o przyjęcie ……………………………………...………, ur. w dn. ……….………….……
imię i nazwisko dziecka
do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Tygryskowa Kraina
w Gdańsku, ul. Myśliwska 65D/2

DANE O SYTUACJI RODZINNEJ DZIECKA
Adres zamieszkania dziecka (ulica, nr domu, miejscowość):
……………………..………………………………………………..……………………………………………………
Adres zameldowania: jeśli inny niż adres zamieszkania dziecka Rodzic otrzyma dodatkowe oświadczenie do wypełnienia
……………………..………………………………………………..……………………………………………………
Imię i nazwisko rodziców /opiekunów:
matka…………………….…………..…………..…… ojciec………………………………………………
Adres zamieszkania rodziców / opiekunów - jeśli inny niż adres dziecka:
………………………………………………………………………………………………………
Nr dowodu osobistego: matki ……………………… ojca …………………….
PESEL: dziecka …………………………
Adres e-mail: …………….……………
Telefon kom.: matki………………………….…… ojca …………..……………
Telefon domowy:…………………....…

Telefon do pracy :…………………………
OŚWIADCZENIE:

UPOWAŻNIAM do odbioru dziecka następujące osoby (imię, nazwisko, nr dowodu osobistego):
……………………………………………………………………………………………………………..
i oświadczam, że w tym czasie ponoszą one pełną odpowiedzialność za dziecko (dzieci).
Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
Zobowiązuję się do regularnego uiszczania należnej ode mnie opłaty z tytułu kosztów opieki, żywienia i utrzymania dziecka w przedszkolu oraz do
przestrzegania Regulaminu Przedszkola.

Gdańsk, dn. ……………….…

………………..…………………
Podpis Rodzica lub Opiekuna

k

Uwaga! Kartę wypełniają Rodzice lub Opiekunowie dziecka.
Na podstawie karty zgłoszenia tworzona jest umowa.

Uwagi dotyczące dziecka (dieta, alergie, uczulenia itp.): WYPISAĆ NA DRUGIEJ STRONIE KARTY.
Proszę o wybór pakietu: (cennik obowiązuję od września 2020 r) Niepotrzebne skreślić.
1) Pakiet całodzienny od 7.00 do 17.00 ( czesne 650 zł + 12,50 zł / dzień wyżywienie ( cat. Zielona Kuchnia )
2) Pakiet niepełny od 7.00 do 12.00. ( czesne 550 zł + własne śniadanie
3) Do pakietu należy doliczyć jednorazową opłatę wpisową 350 zł.

INFORMACJA DOTYCZĄCAPRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem podanych na odwrocie danych osobowych jest Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygryskowa Kraina" w
Gdańsku, ul. Myśliwska 65D/2, 80-283 Gdańsk.
Jakie dane są przetwarzane?
Dane dzieci: imię, nazwisko, data urodzenia, miejscowość urodzenia, numer pesel, adres zamieszkania
Dane rodziców (opiekunów): imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu,
numer pesel, adres e-mail, numer konta bankowego
W jakim celu przetwarzane są te dane?
Przetwarzanie tych danych wynika z zapisów ustaw:
– o systemie oświaty,
– o finansowaniu zadań oświatowych,
– o Systemie Informacji Oświatowej.
które nakładają na przedszkole takie obowiązki.
Powyższe dane są nam niezbędne do:
– zawarcia i wykonania umowy,
– zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów przedszkola.
Czy te dane są komuś udostępniane?
Dane dzieci – ograniczone do: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania – udostępniane są
referentowi ds. obsługi ekonomiczno-administracyjnej placówek Referatu ds. oświaty, kultury, sportu i zdrowia Urzędu
Miasta Gdańsk. Dane rodziców nie są udostępniane.
Jak zabezpieczane są dane osobowe?
Formularze zgłoszeniowe oraz umowy z rodzicami, a także dziennik zajęć są przechowywane pod zamknięciem.
Dane dzieci i rodziców przechowywane są też w komputerze w systemie o ograniczonym zakodowanym dostępie.
Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
prawo do sprostowania danych,
prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
prawo dostępu do danych,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do sprzeciwu,
prawo do wycofania zgody.
Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek
e-mailem – na adres tygryskowakraina@o2.pl
listem – na adres Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygryskowa Kraina"
ul. Myśliwska 65D/2, 80-283 Gdańsk.
wysyłając SMS – na numer 518965405
wysyłając z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.tygryskowakraina.com.pl
Konsekwencje ograniczenia albo zaprzestania przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe, które przetwarzamy, są niezbędne do wykonywania umów z Państwem oraz do realizacji
obowiązków, które nakładają na nas wymienione wcześniej ustawy.
Przepisy te w żadnym razie nie ograniczają Państwa praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Niemniej skorzystanie przez Państwa z praw ograniczających możliwość przetwarzania przez nas tych danych
będzie równoznaczne z rozwiązaniem umowy.
Oświadczenie
Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygryskowa
Kraina" w Gdańsku danych osobowych zawartych w niniejszym podaniu, w celu przeprowadzenia
procedury rekrutacji do przedszkola. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz RODO.
Podpis......................................... Podpis ................................................
(matka/opiekunka prawna) (ojciec/opiekun prawny

