
Świat Dziecka Montessori
Zarzecze 14, 30-134 Kraków

Tel. 533107507
KARTA ZGŁOSZENIA

I. Informacje o dziecku

Imię i Nazwisko Dziecka  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL  

Adres zameldowania  

Adres zamieszkania  

Nazwa i adres szkoły obwodowej
(do której powinno uczęszczać
dziecko ze względu na adres
zameldowania)

 

 

II. Informacje o rodzicach

 
mama tata

Imię i nazwisko  
 

 

Adres zamieszkania
(ulica, nr domu, nr mieszkania,
kod pocztowy, miejscowość,
gmina)

  

Adres zameldowania
(ulica, nr domu, nr mieszkania,
kod pocztowy, miejscowość,
gmina)

  

Nr dowodu osobistego   

Miejsce pracy
 

 
 

Adres mailowy   

Telefony kontaktowe (wszelkie   



możliwe telefony – domowy,
służbowy, prywatny ect.)

 

III. Dodatkowe ważne informacje o dziecku:

Czy dziecko ma rodzeństwo? (
Jeśli tak to w jakim wieku?)
 

 
 
 
 

Czy znają Państwo edukację
Montessori? (Jeśli tak, to skąd?)

 
 
 
 

Dlaczego Państwo zdecydowali
się na nasze przedszkole?
 

 
 
 
 

Jakie aktywności/ zajęcia
dodatkowe Państwa dziecko lubi
najbardziej?
Jakie są główne zainteresowania
dziecka?
 

 

Inne ważne informacje o dziecku
(alergie, stałe choroby i inne)
 
 
 

 

Skąd dowiedzieli się Państwo o
naszym przedszkolu?
 
 

 

Jakie są Państwa oczekiwania
względem naszego przedszkola?
 
 
 

 

 
Wyrażam zgodę na zbieranie oraz wykorzystywanie danych osobowych naszych i naszego dziecka do celów związanych z
przyjęciem i edukacją w Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Świat Dziecka Montessori”  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)  Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawy z  10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)

…………………………………………………

                                                                                                                                           (Podpis)
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Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27
kwietnia 2016 r. informuję, iż:



administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Punkt Przedszkolny
„Świat Dziecka Montessori” z siedzibą w Krakowie , 30-134 ul. Zarzecze 14

inspektorem ochrony danych w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Świat Dziecka 
Montessori” jest Pan/Pani Joanna Nowak – Dyrektor, organ prowadzący , tel. 533 107
507

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzonej  dokumentacji
przyjęcia dziecka do przedszkola na podstawie Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE. L nr 119, str.
1) – art. 13 ust. 1 i ust. 2.

 

odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą nauczyciele zatrudnieni w Niepubliczny
Punkt Przedszkolny „Świat Dziecka Montessori”

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  - czas pobytu dziecka w
przedszkolu – następnie w archiwum 5 lat.

posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;

ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z
przedszkolem

 

                                                                                   Podpis Rodzica/opiekuna prawnego
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