Karta Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola

Przedszkole…………………………………….

Imię i nazwisko dziecka: ………………………….…..............................................
Data urodzenia …….………………….……… PESEL ……..….…………...............
Adres zamieszkania ..............................................................................................
Matka /opiekun

Ojciec /opiekun

Imię i nazwisko

Miejsce pracy

Telefon kontaktowy
Poczta elektroniczna
(email)

Spodziewane godziny pobytu dziecka w przedszkolu od ………………………………
Kto może odebrać dziecko z przedszkola:
Imię i nazwisko ………………………….…………
Imię i nazwisko …………………………………….

1. Czy dziecko jest uczulone?.......................................................................................

2.Czy dziecko śpi w ciągu dnia? …………………………………………………………..

3. Czy należy coś wykluczyć w codziennej diecie? ………………….............................

4. Czy dziecko cierpi na jakąś chorobę? …………………………………………………..

5. Czy dziecko potrafi się samodzielnie ubrać? …………………………………………...

6. Czy dziecko samodzielnie załatwia swoje potrzeby fizjologiczne? ………................

7. Jak dziecko reaguje w sytuacjach stresujących? ……………………………………..

8. Czy dziecko przebywa pod stałą opieką poradni specjalistycznej ………………….

…………………………………………………………………………………………………..

Dodatkowe informacje o dziecku i Rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka
w przedszkolu ( stan zdrowia, ewentualne potrzeby specjalne itp. )

......................................................................
Data, podpis

Zobowiązuję się poinformować osoby wskazane przeze mnie jako upoważnione do odbioru dziecka
z przedszkola o treści klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

......................................................................
Data, podpis
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PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW PRZEZ NORLANDIA POLSKA SP. Z O.O.
Potrzebujemy dostępu do Państwa danych osobowych, jako że są Państwo Klientami, na rzecz których świadczymy różnego rodzaju
usługi. Poniżej wyjaśniamy podstawy i cele, dla których je zbieramy oraz prawa, jakie przysługujące Państwu w związku
z przetwarzaniem danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych, odpowiedzialnym za ich zgodne z prawem
zbieranie i przetwarzanie jest Norlandia Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przasnyskiej 7/143, zarejestrowana pod
numerem KRS 0000629105. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące tego, jak i dlaczego przetwarzamy dane osobowe, mogą
się Państwo skontaktować ze swoim przełożonym lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych (rodo@norlandia.pl), który został przez
nas powołany.
1. DLACZEGO GROMADZIMY I PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE
Przetwarzamy podane nam przez Państwo dane osobowe dla celów związanych z wykonywaniem zawartych z Państwem umów
o świadczenie usług edukacji wczesnoszkolnej, a także dla podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, np. przy
prowadzeniu zapisów do przedszkola, czy dla celów odpowiedzi na zadane pytania dotyczące świadczonych przez nas usług (art. 6 ust.
1 lit. c RODO). Podane nam dane dane przetwarzane są także w celu wykonania obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa,
np. przy wystawianiu i archiwizowaniu dokumentów księgowych. Przetwarzanie danych osobowych jest także niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w szczególności w zakresie związanym
z ochroną naszych placówek i znajdujących się w nich osób i mienia, a także dla celów zapewnienia bezpieczeństwa w razie wypadku
lub zagrożenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osobowe mogą być także przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwo zgody.
W takim razie ich przetwarzanie odbywa się ściśle w zakresie i celu wskazanym w treści tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
2.

UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM OSOBOM

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do innych podmiotów, chyba że istnieje wyraźna podstawa prawna do takiego działania.
Przykładowo, podstawą może być Państwa zgoda, konieczność ujawnienia w celu wykonania zawartej z Państwem umowy, wyraźny
przepis prawa, który zobowiązuje nas do przekazania tych informacji.
Dodatkowo, Administrator może korzystać z usług podmiotów przetwarzających dane osobowe w jego imieniu. W takich przypadkach
zawierane są z takimi podmiotami umowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego i informacyjnego na wszystkich
etapach przetwarzania danych. Obecnie korzystamy z następujących kategorii podmiotów, które w ramach świadczenia usług mogą
przetwarzać dane osobowe w naszym imieniu: obsługa prawna, obsługa kadrowa, obsługa księgowa, obsługa działu IT, zewnętrzne
podmioty świadczące na rzecz administratora usługi nauczania, opieki zdrowotnej, terapeutycznej, cateringu.
3.

CZAS PRZECHOWYWANIA

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały one zebrane. Oznacza to na
przykład, że dane osobowe przetwarzane za Państwa zgodą zostaną usunięte w przypadku wycofania zgody. Dane osobowe, które
przetwarzamy w celu wypełnienia naszej umowy zawartej z Państwem, zostaną usunięte po rozwiązaniu umowy, spełnieniu wszystkich
zobowiązań z niej wynikających oraz po upływie terminów przedawnienia. Niektóre dane osobowe są przechowywane przez okres
wyraźnie wskazany w przepisach prawa (np. przepisy nakazujące archiwizowanie dokumentacji księgowej). W takim wypadku ich
przetwarzanie będzie trwało do upływu takiego okresu.
4. PAŃSTWA PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
Mają Państwo prawo do żądania w każdym czasie od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W związku z tym, że Państwa dane są przetwarzane na podstawie umowy przysługuje
Państwu prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w którym podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie
uzasadniony interes Administratora mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
W przypadku, gdy Państwa dane przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody mogą ją Państwo w każdym momencie cofnąć
w sposób, w jaki została udzielona a także przekazując stosowną informację Inspektorowi Ochrony Danych.
5.

INFORMACJE O PRAWIE WNIESIENIA SKARGI

Mają Państwo prawo wnieść skargę do odpowiedniego organu nadzorczego w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu,
swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych
narusza obowiązujące zasady przetwarzania danych.
6. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych na podstawie innej niż Państwa zgoda jest całkowicie dobrowolne, jednakże niezbędne dla zawarcia
z Państwem umowy, a także podejmowania na Państwa żądanie czynności przed ich zawarciem. W przypadku pozostałych danych ich
przekazanie jest na podstawie zgody nie mają Państwo obowiązku ich przekazania. Odmowa udzielenia zgody nie spotka się
z jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami.
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