Pieczęć placówki
( do której uczęszcza dziecko)

KARTA/DEKLARACJA ZGŁOSZENIA DZIECKA
do Przedszkola Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi Nr 21 w Gliwicach
dyżurującego w miesiącu sierpniu 2020 r.
Proszę o przyjęcie …………....................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

data ur…………….................…

PESEL……………......................................................................

I Deklaracja dotycząca pobytu dziecka w Przedszkolu w miesiącu sierpniu 2020r.
w terminie od ………………….. do …………..……… ,
pobyt dziecka od godziny ……..…….. do godziny ……………..,
dziecko będzie korzystać z ….. posiłków : sniadanie, obiad, podwieczorek (właściwe podkreślić).
Zobowiązuję się do dokonania wpłaty za m-c sierpien w terminie do10.08.2020r.
Oświadczam, że w zadeklarowanym czasie posyłania dziecka do przedszkola żaden z Rodziców nie
pozostaje na zasiłku opiekuńczym na dziecko do lat 8.

II Dane o sytuacji rodzinnej dziecka
Adres zamieszkania dziecka

……………………………….……………………………………….

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych
matka/opiekun prawny:…….………….…….………ojciec/opiekun prawny:……………..………….
Numer telefonu do natychmiastowego kontaktu:
Numery telefonów rodziców/opiekunów……………….……………/………………………………..
III Dziecko obydwojga rodziców pracujących TAK / NIE (właściwe podkreślić).
w tym jedno z nich jest pracownikiem:
- systemu ochrony zdrowia TAK / NIE
- służb mundurowych TAK / NIE
- pracowników handlu TAK / NIE
- przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 TAK / NIE
- inne miejsca zatrudnienia ……………………………………………………………………………
IV. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
Powyższe dane osobowe zbierane są na mocy prawa (RODO art. 6 pkt. 1 lit c w związku z art. 149, 150, 155 i 160 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. - Prawo oświatowe) w celu przeprowadzenia rekrutacji do Przedszkola na okres wakacyjny (lipiec, sierpień) oraz w celu
przeprowadzenia czynności planowania i organizacji pracy przedszkola. Jeżeli mają Państwo wątpliwości dotyczące przetwarzania danych,
mają Państwo prawo do kontaktu z Inspektorem ochrony danych: odo@b7.pl lub do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w
Warszawie. Mają Państwo też prawo do wglądu w przetwarzane dane oraz ich poprawiania.

Gliwice, dnia……………………
……………………………………
podpis matki/opiekuna prawnego

….………………………………
podpis ojca/opiekuna prawnego

