Przedszkole im. Świętej Rodziny przy parafii NMP
ul. Armii Krajowej 26, 81-372 GDYNIA

DEKLARACJA RODZICÓW
DOTYCZĄCA KONTYNUACJI UCZĘSZCZANIA DZIECKA
DO PRZEDSZKOLA IM. ŚW.RODZINY
PRZY PARAFII NMP W GDYNI
PROWADZONEGO PRZEZ SIOSTRY NAZARETANKI
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Deklaruję, że moje dziecko w roku szkolnym 2019/2020
o będzie uczęszczało do Publicznego Przedszkola Sióstr Nazaretanek przy
Parafii NMP w Gdyni.
o nie będzie uczęszczało do Publicznego Przedszkola Sióstr Nazaretanek przy
Parafii NMP w Gdyni.
I. DANE DZIECKA
I. Dane osobowe dziecka /dane wypełnić wielkimi literami/

Nazwisko
Imiona
Pesel
Numer i seria paszportu dziecka
(tylko dla obcokrajowców)
Data i miejsce urodzenia
II. Adres zamieszkania

Miejscowość z kodem
Ulica, nr domu i mieszkania
III. Adres zameldowania

Miejscowość z kodem
Ulica, nr domu i mieszkania
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IV. Szkoła rejonowa (dla dziecka 6 –letniego) zgodnie z miejscem zamieszkania

Nr szkoły podstawowej
Adres szkoły

II. DANE RODZICÓW - AKTUALIZACJA
Dane osobowe Rodziców/ Prawnych Opiekunów
MATKA/OPIEKUNKA PRAWNA

OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY

Imię i nazwisko
Telefon komórkowy
Telefon do domu
Adres zamieszkania
Adres email
Załącznik: W razie ograniczenia praw rodzicielskich orzeczenie sądowe zaopatrzone w klauzulę
prawomocności - do wglądu

III. OŚWIADCZENIE RODZICÓW DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczamy, że podane powyżej dane
są zgodne ze stanem faktycznym (za podanie nieprawdziwych danych mogą być wyciągnięte
odpowiednie konsekwencje włącznie ze skreśleniem dziecka z listy przedszkolaków);
Zapoznałem się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania danych osobowych i mojej
rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie.
Oświadczam , że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka uczęszczającego do Przedszkola im. Świętej Rodziny przy parafii NMP w Gdyni

ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO:

przestrzegania postanowień statutu przedszkola;
podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach;
regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie;
punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę
dorosłą, zgłoszoną nauczycielce na piśmie zapewniającą dziecku bezpieczeństwo;
przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka
uczestniczenia w spotkaniach informacyjnych, formacyjnych i szkoleniowych dla rodziców.
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VI. MOTYWACJA DECYZJI KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEZ
DZIECKO W KATOLICKIM PRZEDSZKOLU
Proszę napisać co Państwa skłoniło do decyzji dotyczącej wybrania przedszkola prowadzonego
przez Siostry Nazaretanki przy Parafii NMP w Gdyni?

Jakie proponujecie Państwo formy współpracy z przedszkolem?
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Informacja
Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018 r. informuję
Panią/Pana, że administrator danych osobowych w Przedszkolu im. Świętej Rodziny
przy Parafii NMP w Gdyni, ul. Armii Krajowej 26, zbiera i przetwarza dane osobowe Pani /
Pana dziecka i jego prawnych opiekunów w zakresie wychowawczo– dydaktycznej
działalności Przedszkola.

Placówka ma wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych- kontakt : rodo.csfn@gmail.com.
Informuję, że przysługuje Pani/Panu Prawo wglądu do zbieranych danych oraz
uzupełnienia, uaktualniania czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane są
niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
Jednocześnie informuję, że administrator w Przedszkolu im Świętej Rodziny przy Parafii
NMP w Gdyni dołoży wszelkich starań, aby dane były zbierane i chronione zgodnie z
prawem.

…………………………………….
Podpis Matki/ prawnej opiekunki

…………………………………….
podpis Ojca/ prawnego opiekuna

PRZYJĘCIE POTWIERDZENIA DEKLARACJI
KONTYNUACJI EDUKACJI DZIECKA

…………………………………

…………………………………

Data wpływu

podpis osoby przyjmującej
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