
PgmDsZKOIE 139
ul. Wikkmka 80 A

02-582 Warszawa
tel. 22 845 44 03

(pieczêæ przedszkola)

Proszê o przyjêcie

Przed wype³nieniem proszê  przeczytaæ ca³oœ æ

Uwaga.. Kartê wype³niaj¹ rodzice lub opiekunowie.

Karta zg³oszenia dziecka kontynuuj¹cego naukê
AKTUALIZACJA DANYCH OS0BOWYCH  I  INFORMACJI 0 DZIECKU

w Przedszkolu Nr 139

w roku szkolnym 2021/2022

(imiê i nazwisko dziecka )

Data i miejsce urodzenia

do   Przedszkola   Nr 139 na    .................... godzin dziennie, od dnia O1.09.2021r.

Adres  zamieszkania dziecka

(miejscowoœ æ-dzielnica, ulica, numer domu)

Szko³¹ rejonow¹ dla dziecka jest:

¹,,,¹¹,,,,¹¹,,,,,,®,,,,,,,®,,,,,,¹¹,,¹,,,,,,®,,,,,,.................................................................................,,,,,,¹,¹,,,,,,¹,,,,1,,,,

{Nr Szko³y Podstawowej 1 adres szko³y, l^me³nlah rodzkx dikxl pl.cloletnkh, SZxotA REJONOWA W"IKA Z MELDUNKU DZ]ECXA\\

1.     Dane rodziców/opiekunów dziecka

lmiona i nazwiska rodziców/opiekunów

Adres zamieszkania rodziców/opiekunów

Telefon do natychmiastowego kontaktu

11.   Dodatkowe   informacje   o   dziecku   i   rodzinie   mog¹ce   wptyn¹æ   na   funkcjonowanie   dziecka
w  przedszkolu  (  stan  zdrowia  ,  alergie,  ewentualne  potrzeby  specjalne  itp.),  których  nie  podano  przy

zg³oszeniu dziecka do przedszkola lub uleg³y zmianie

lnne uwagi, propozycje, sugestie



111. Oœ wiadczenie o pobycie dziecka w przedszkolu

Oœ wiadczam/y,   ¿e   dziecko   bêdzie   korzystaæ  z  opieki   przedszkola   w  danym   roku   szkolnym   w  godzinach

...........,... „...   i   zobowi¹zuj.emy  siê  do   regularnego   ponoszenia   kosztów  ¿ywienia   zgodnie     z     aktualnymi

regulacj.ami obowi¹zuj¹cymi w tej sprawie.

Warszawa, dnia

podpis matki

IV. Oœ wiadczenie o odbieraniu dziecka   z   przedszkola
podpis ojca

Oœ wiadczam/y,  ¿e  w  przypadku   przyjêcia   mojego  dziecka  do  przedszkola  do³¹czê  pisemne  oœ wiadczenie

dotycz¹ce osób, które poza nami bêd¹ mog³y odebraæ dziecko z przedszkola  -na za³¹czniku nr 1 do niniejszej

kartyzg³oszenia.

Warszawa, dnia

podpis matki podpis ojca

V. lnformacje dotycz¹ce ochrony danych osobowych.

W trybie art.  13  ust.  1  i 2  Rozporz¹dzenia  Parlamentu Europej.skiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia  27  kwietnia

2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w zwi¹zku  z przetwarzaniem  danych  osobowych  i w sprawie

swobodnego   przep³ywu   takich   danych   oraz   uchylenia   dyrektywy   95/46/WE   (ogólne   rozporz¹dzenie

o ochronie  danych)  Dz.  U.  UE.  L.  2016.119.1  z  dnia  4  maja  2016r,  informujê  ¿e  Administratorem  Pañstwa

danych j.est Przedszkole nr 139 W Warszawie przy ul. Wiktorska 80 A, 02-582 Warszawa

Kontakt: tel. 022 8454403, email:  przedszkolel39@wp.pl.

Pe³na   informacja   administratora   by³a   przekazana   Pañstwu   wraz  z   pierwotnym   formularzem   zg³oszenia

dziecka do przedszkola.

Vl. Decyzja  Dyrektora Przedszkola Nr 139

Dyrektor przedszkola w dniu         ................. zakwalifikowa³ dziecko do Przedszkola Nr 139

Piecz¹tka i podpis dyrektora



Za³¹cznik nr 1 do karty zg³oszenia dziecka kontynuuj¹cego

OŒWIADCZENIE

Nazwisko i imiê matki/ opiekuna prawnego

Nazwisko i imiê ojca /opiekuna prawnego

do odbioru dziecka

imiê i nazwisko dziecka

z Przedszkola nr 139 w Warszawie, przy ul. Wiktorska 80 A w roku szkolnym 2021/2022 upowa¿niam/my

nastêpuj¹ce  osoby:

lmiê i nazwisko

lmiê i nazwisko

lmiê i nazwisko

lmiê i nazwisko

Ka¿da z osób upowa¿nionych poda³a swoje dane dobrowolnie i wyrazi³a zgodê na przetwarzanie danych

osobowych na za³¹czonym  za³¹czniku do niniejszego oœ wiadczenia.

Warszawa,  dnia  ....................

czytelny podpis matki/opiekuna prawnego czytelny podpis oj.ca/opiekuna prawnego



Za³¹cznik do oœ wiadczenia do odbioru dziecka z przedszkola

lmiê i nazwisko osoby upowa¿nionej do odbioru dziecka z Przedszkola

Seria i nr dowodu osobistego

Nr telefonu

W trybie art.  13 ust.. 1 i 2 Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietni?

2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznyæh  w zwi¹zku  z przetwarzan.iem  danych  osobowych   i w spr_awie

swobodnego   przep³ywu   takich   danych   oraz   uchylenia   dyrektywy   95/46/WE   (ogólne   rozporz¹dzenie

o ochronie danych) Dz.  U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, zwanego dalej RODO, informujê:

1.      Administratorem  Pani  (a)  danych jest  Przedszkole  nr  139 W Warszawie  przy  ul.  Wiktorska  sO A,  które

przetwarza Panj (a) dane zgodnie z art. 6 ust. 1 Iit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotycz¹).
2.      Inspektorem ochrony Danych osobowych jest Ewa Feliñska tel. 604270401

3.      P;ni (a) dane osobdwe przetwarzane bêd¹ wy³¹cznie w celu weryfikacji to¿samoœ ci /identyfikacji osoby

odbieraj¹cej dziecko z przedszkola

4.      Dane ;s`obówe  bêd¹ brzetwarzane  i  przechowywane wy³¹cznie w formie  pap.ierowej,  przez okres  roku

szkolnego 2021/2022  a nastêpnie trwale niszczone.

5.      Przys³uauje   Pani   (u)   prawo  do  cofniêcia   zgody  na   przetwarzanie  danych  w  dovolnym.rromencie.

Cofniêæie zgody  nie  bêdzie  mia³o wp³ywu  na  zgodnoœ æ z  prawem  przetwarzania,  któregê_ doÊo.nan.?.na

pœ dsiawie-zgddy  przed jej  cofniêciem.  Cofniêcie  zgody  bêdzie  skutkowa³o  brakiem  mo¿liwoœ ci  odbioru
dziecka z przedszkola.

6.      Cofniêcie zgody mo¿e m.ieæ nastêpuj¹c¹ formê: Cofam zgodê na przetwarzanie danych _€sobowyfh przêz.

P;zeJszkol-e   ni   139   w   Warszawie,   udzielon¹   w   dniu   .........................   w   celu   weryfikacji   to¿samoœ ci

/identyfikacji osoby odbieraj¹cej dziecko z przedszkola. Podpis osoby, której dane dotycz¹.
7.    -Przysi;guj; Pan.i  (-u)  prawo  do ¿¹dania  dostêpu  do  danych  osobowych  dotycz¹cych  Pani  (a)  osoby,  ich

sprostowania, usuniêcia lub ograniczenia przetwarzan.ia oraz wn.iesienia sprzeciwu.

8.      ka¿da osoba, której dane dotycz¹ ma prawo wnieœ æ skargê do organu nadzorczego w zgodnoœ ci z art. 77

RODO.

Po zapoznaniu siê z wy¿ej wymienionymi informacjami, wyra¿am zgodê na przetyarzanie_moic³ d.ap.ych

osobówych  (nazhisko,  imiê,  seria  i  nr  dowodu  osobistego,  nr  telefonu)  w  trybie  art.  6_   ust.  1  Iit.  :
Rozpori¹dzinia  Parlamentu Europejskiego  i Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  ÊwiFtnia  201.6  r.  w .spr.awie

ocirony-osób   fizycznych   w zwi¹zku   z przetwarzaniem   danych   osobowych   i_w sprawie.  sw?bo.dneg.o`

przep³riu takiJh aan;ch oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz¹dzenie o ochronie danych)
Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.

data i czytelny podpis osoby wyra¿aj¹cej zgodê


