Wniosek o przyjęcie dziecka
do Niepublicznego Przedszkola Mali Odkrywcy w Różnowie
w czasie ograniczenia jego funkcjonowania z powodu pandemii
1. DANE DZIECKA:
Imię/Imiona
Nazwisko
Data i miejsce urodzenia
PESEL
2. ŚCIEŻKA SZYBKIEJ KOMUNIKACJI Z RODZICAMI/ OPIEKUNAMI:
Imię i nazwisko matki/
Nr tel. kontaktowego
Imię i nazwisko ojca/
opiekunki prawnej
opiekuna prawnego

Nr telefonu
kontaktowego

3. OŚWIADCZENIA I ZGODY RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:
*Oświadczam, że wykonuję :

pracę w zawodzie rekomendowanym w wytycznych GIS, MZ i MEN tj. jestem
pracownikiem systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, handlu i przedsiębiorstw
produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19
* Oświadczam, że:

jestem rodzicem samotnie wychowującym dziecko i w terminie zgłoszenia dziecka
świadczę pracę na terenie zakładu pracy (potwierdzam to zaświadczeniem z zakładu
pracy),

jesteśmy rodzicami pracującymi i oboje świadczymy pracę na terenie zakładu pracy
(potwierdzamy to zaświadczeniami z zakładu pracy).

TAK /NIE

TAK /NIE

* Oświadczam, że przyprowadzę do przedszkola dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

TAK /NIE

* Oświadczam, że żaden z domowników nie jest na kwarantannie.

TAK /NIE

* Oświadczam, że niezwłocznie poinformuję dyrektora przedszkola, jeżeli ktoś z domowników
zostanie objęty kwarantanną.
*Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury ciała dziecka.

TAK /NIE

* Oświadczam, że zaopatrzę w indywidualną osłonę nosa i ust moje dziecko (jeśli ukończyło 4 rok
życia) podczas drogi „do” i „z” przedszkola.
* Oświadczam, że zastosuję się do zasady nie przynoszenia do przedszkola niepotrzebnych
przedmiotów czy zabawek.

TAK /NIE

* Zobowiązuję się do zachowania zalecanego, bezpiecznego dystansu do innych osób podczas
pobytu na terenie przedszkola.

TAK / NIE

TAK /NIE

TAK /NIE

* Oświadczam, że poznałem/am procedury funkcjonowania przedszkola w czasie pandemii
TAK / NIE
COVID – 19 i zobowiązuję się do ich przestrzegania oraz jestem świadomy ryzyka posyłania dziecka
do przedszkola.
* Oświadczam, że zastosuję się do zasady przyprowadzenia/odbierania dziecka w godzinach
TAK / NIE
wyznaczonych dla mojej grupy.

*Właściwe podkreślić

4. ISTOTNE INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZICKA:
- alergie (wymagane zaświadczenie od lekarza) ………………………………………………………………………………..
- inne: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.DODATKOWE INFORMACJE:
Deklaruję potrzebę korzystania z opieki dla dziecka w godzinach od ……….. do ………..
UWAGA: W związku z koniecznością wykonania zadań związanych z przestrzeganiem reżimu
sanitarnego czas pracy przedszkola zostanie skrócony i nie zawsze będzie możliwe dostosowanie się do
zadeklarowanych przez rodziców godzin.

Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w deklaracji są zgodne z prawdą. Zostałem poinformowany, że w dowolnych
momencie mogę zmienić deklarację lub wycofać zgody, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić na piśmie
dyrektora Niepublicznego Przedszkola Mali Odkrywcy w Różnowie.

………………………...………
(miejscowość, data)

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

Klauzula informacyjna
Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 119, s.1) – dalej RODO informuję, iż:
Administratorem danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Mali Odkrywcy w Różnowie, Różnowo 766, 11-001 Dywity,
adres e-mail: maliodkrywcy.roznowo@gmail.com
2.
Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Anita Kędzierska.
3.
Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów
obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy
pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być
organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w
celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą.
7.
Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8.
Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9.
Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia
zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na
przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
1.

………………………………………………………………………
Podpis rodziców (prawnych opiekunów)

