59-220 Legnica ul. Złotoryjska 54-56

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

1. Nazwisko i imię dziecka ……………………………………………………………….
2. Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………
3. Adres zamieszkania dziecka ………………………………………………………….
4. PESEL dziecka ………………………………………………………………………...
5. Numer dowodu osobistego rodzica …………………………………………………...

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW
MATKA/OPIEKUN PRAWNY
Nazwisko i imię

OJCIEC /OPIEKUN PRAWNY
Nazwisko i imię

…………………………………………

…………………………………………

Adres zamieszkania

Adres zamieszkania

…………………………………………

…………………………………………

Numer telefonu

Numer telefonu

…………………………………………

…………………………………………

UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU DZIECKA
Upoważniam do odbioru mojego dziecka następujące osoby ( pełnoletnie lub osoby, które
ukończyły 14 lat, poza rodzicami /opiekunami prawnymi).

L.p.

Nazwisko i imię

Stopień pokrewieństwa

1

*Osoba upoważniona w dniu odbioru dziecka musi posiadać dokument tożsamości.
*W wyjątkowych sytuacjach dziecko może odebrać osoba wymieniona w jednorazowym pisemnym
upoważnieniu wystawionym przez rodziców dziecka, złożonym odpowiednio wcześniej.
*Biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo odebranego dziecka, od momentu odbioru przez
wskazaną, upoważnioną przeze mnie osobę.

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na umieszczanie zdjęć z zajęć i uroczystości
przedszkolnych z wizerunkiem mojego dziecka oraz podanie imienia dziecka, a także
prezentowanie jego osiągnięć na stronie internetowej przedszkola, w kronice przedszkola,
tablicach przedszkolnych, udostępnianie innym rodzicom zdjęć i płyt dotyczących zajęć
edukacyjnych, uroczystości organizowanych w placówce.
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na publikowanie wizerunku mojego dziecka w prasie
oraz nagraniach radiowych i telewizyjnych w celu informacji i promocji przedszkola.
*proszę podkreślić właściwą odpowiedź

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Udostępnione dane osobowe podlegają ochronie, będą wykorzystywane przez przedszkole w zakresie
niezbędnym do jego funkcjonowania. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .
Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych dziecka pozostającego pod moją opieką.

…….……………………………………………….
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
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