podawania do wiadomości przedszkola wszelkich zmian w podanych powyżej
informacjach, w celu zapewnienia kontaktu (pisemnej zmiany w karcie)
9. pisemnego powiadomienia dyrektora o rezygnacji z przedszkola z miesięcznym
wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca,
10. do opieki i odpowiedzialności za bezpieczeństwo mojego dziecka w czasie
organizowanych przez przedszkole: festynu, pikniku, spotkań integracyjnych
8.

KARTA DZIECKA
2020/2021

Imię i nazwisko dziecka .....................................................................................ur.:....................
Katowice,
.........................................
(miejscowość, data)

Pesel dziecka .............................................miejsce urodzenia.....................................................
Adres zamieszkania .....................................................................................................................

……………………….……………………
(podpis rodziców/ prawnych opiekunów)

Imię matki …………………….NR TEL:……………………@.................................................
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Imię ojca ……………………… NR TEL:……………….......@................................................
Oświadczam że:
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna:
a) □ wyrażam zgodę*
□ nie wyrażam zgody*
na udział mojego dziecka w zajęciach z psychologiem,
b) □ wyrażam zgodę*
□ nie wyrażam zgody*
na udział mojego dziecka w zajęciach z logopedą.
Wizerunek dziecka:
a) □ wyrażam zgodę*
□ nie wyrażam zgody*
na fotografowanie dziecka w związku z realizacją zadań opiekuńczych, wychowawczych,
dydaktycznych przedszkola.
b) □ wyrażam zgodę*
□ nie wyrażam zgody*
na umieszczanie wizerunku dziecka na stronie internetowej placówki, czasopismach
w celu promocji przedszkola.
c) c) □ wyrażam zgodę*
□ nie wyrażam zgody*
na fotografowanie dziecka w czasie przedszkolnych i poza przedszkolnych konkursów
Zobowiązuję się do:
1. przestrzegania postanowień statutu przedszkola,
2. punktualnego przyprowadzania i odbierania
dziecka z przedszkola zgodnie
z deklarowanym czasem pobytu
3. przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę
upoważnioną do odbierania, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo (zgodnie ze
Statutem Przedszkola i Procedurą Bezpieczeństwa),
4. przejęcia pełnej odpowiedzialności za odebrane dziecko
5. przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka,
6. uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie,
7. uczestniczenia w zebraniach rodziców,
*odpowiednie zaznaczyć krzyżykiem

Na podstawie art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję
że:

1.

Administratorem podanych przez Panią/ Pana danych osobowych jest Miejskie
Nr 57 im. Krasnala Hałabały w Katowicach z siedzibą przy ul. Piastów 13 40-866 Katowice,

2.

Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Agata Krystek-Jadwiżuk, adres e- mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl,
tel. 32-606-13-23.

3.

Podane przez Panią/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych przedszkola,
realizacji prawidłowych celów opiekuńczych , zapewnienia bezpieczeństwa podczas pobytu
w przedszkolu.(art. 6 ust. 1 lit c,d RODO).

4.

Podane przez Panią/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas sprawowania opieki nad dzieckiem oraz
czas wynikający z nadrzędnych przepisów prawa.

5.

Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia
oraz prawo ograniczenia do ich przetwarzania. Ponadto także do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych.

6.

Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana narusza przepisy RODO.

7.

Podane przez Panią/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji
międzynarodowej.

8.

Podane przez Panią/
i nie będą profilowane.

Pana

dane

osobowe

nie

będą

przetwarzane

w

sposób

Przedszkole

zautomatyzowany

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

9. □ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedszkole Nr 57 im. Krasnala Hałabały
w Katowicach z siedzibą przy ul. Piastów 13 40-866 Katowice, moich danych osobowych
(imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu, adresu e-mail) w celu realizacji zadań statutowych
przedszkola, prawidłowej realizacji celów opiekuńczych, zapewnienia bezpieczeństwa podczas
pobytu w przedszkolu.
□ Nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, o którym mowa powyżej.
Katowice,
............................................

(miejscowość, data)
*odpowiednie zaznaczyć krzyżykiem

……………………….………………

(podpis rodziców/ prawnych opiekunów)

