Niepubliczne Przedszkole Językowe Red Bus Kids
ul. Białostocka 9, 17-200 Hajnówka
NIP: 514-181-19-14, REGON: 200497247
biuro@redbus.com.pl
tel. (85) 655 10 13

KARTA ZGŁOSZENIOWA
ROK SZKOLNY 2020/2021
DANE DZIECKA
Imię:

Nazwisko:

Data Urodzenia:
/
/

Adres zamieszkania / ulica:
Kod pocztowy:

Wiek:

Data wpływu zgłoszenia do biura:

PESEL:
Miejscowość:

Dziewcz.
Chłopiec

Zgłaszam chęć uczestnictwa

Gmina:

od

do

INFORMACJE O DZIECKU
Istotne informacje o zdrowiu dziecka (w tym alergie):
Orzeczenia / Opinie:
Czy dziecko śpi w ciągu dnia?

Tak

Nie

Czy dziecko używa pieluszek?

Tak

Nie

Inni członkowie rodziny w Przedszkolu Red Bus Kids: ………………………………………………………………….………………………………………………...
Skąd dowiedzieli się Państwo o naszym przedszkolu?: …………………………………………………………………………………………………………………..

DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

MAMA:

Nr telefonu:

Imię:

Nazwisko:
Adres zamieszkania / ulica:

e-mail:

Nr telefonu domowy:
(

Miejscowość:

Kod pocztowy:

)

Gmina:

Adres do korespondencji (jeśli inny):

TATA:

Nr telefonu:

Imię:

Nazwisko:
Adres zamieszkania / ulica:

e-mail:

Nr telefonu domowy:
(

Miejscowość:

Kod pocztowy:

)

Gmina:

Adres do korespondencji (jeśli inny):

UPOWAŻNIENIE INNYCH OSÓB DO PRZYPROWADZANIA / ODBIORU DZIECKA (jedynie osoby pełnoletnie)
Ja .............................................................................................legitymujący się dowodem osobistym o numerze…………………………………………..……..
( imię i nazwisko rodzica )

(seria i nr dowodu osobistego)

upoważniam do przyprowadzania i odbioru mojego dziecka z przedszkola następujące osoby :
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

Miejscowość, Data

Podpis rodzica / opiekuna dziecka

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż dane zawarte w niniejszej karcie są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadom(a) odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy. Zobowiązuję się do informowania dyrektora przedszkola o każdorazowej zmianie powyższych danych.

Podpis rodzica / opiekuna dziecka

Miejscowość, Data

ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW
Zobowiązuję się do regularnego ponoszenia opłat kosztów pobytu dziecka w przedszkolu wraz z kosztami wyżywienia- zgodnie z aktualną ofertą do 5 każdego miesiąca.
O rezygnacji z przedszkola poinformuję dyrekcję z miesięcznym wyprzedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca.

Miejscowość, Data

Podpis rodzica / opiekuna dziecka

ZGODA WYRAŻANA PRZEZ OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA
Zostałem/am poinformowany/a, że:
1) Administratorem moich danych osobowych i/lub danych Dziecka, którego jestem opiekunem prawnym jest Przedszkole tj. Niepubliczne Przedszkole Językowe Red Bus Kids
w Hajnówce, ul. Białostocka 9, 17-200 Hajnówka;
2) dane osobowe są przetwarzane przez Przedszkole w celach:
a) zawarcia i prawidłowej realizacji umowy dotyczącej uczęszczania Dziecka do Przedszkola;
b) ustalenia przez Przedszkole okoliczności dotyczących zdrowia Dziecka, które mogą mieć wpływ na jego uczęszczanie do Przedszkola;
c) marketingu bezpośredniego Przedszkola;
d) marketingu Edu Bears sp. z o.o. sp.k. (dawniej: Teddy Eddie sp. z o.o.) [-dotyczy jedynie wizerunku Dziecka];
e) analizy, weryfikacji i oceny sposobu prowadzenia zajęć w Przedszkolu.
3) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
a) zgoda wyrażona przeze mnie w imieniu swoim i/lub Dziecka;
b) niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy dotyczącej sprawowania opieki (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) prawnie uzasadniony interes realizowany przez Przedszkole tj. marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4) dane osobowe mogą być udostępnione:
a) podmiotom świadczącym na rzecz Przedszkola usługi informatyczne;
b) podmiotom świadczącym na rzecz Przedszkola usługi kadrowo-księgowe i prawne;
c) podmiotom współpracującym z Przedszkolem przy organizacji kursów językowych, w szczególności spółce Edu Bears sp. z o.o. sp.k. (dawniej: Teddy Eddie sp. z o.o.).
z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Jasnej 31b oraz podmiotom współpracującym z tą spółką (dotyczy danych Dzieci biorących udział w kursie językowym Teddy Eddie);
d) podmiotom świadczącym na rzecz Przedszkola usługi marketingowe;
5) dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 10 lat od dnia wygaśnięcia umowy dotyczącej sprawowania opieki łączącej mnie z Przedszkolem;
6) mam prawo do żądania od Przedszkola jako Administratora: dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania
oraz przeniesienia danych;
7) mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych;
8) mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;
9) mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
10) podane przeze mnie dane dotyczące zdrowia Dziecka stanowią szczególną kategorię danych osobowych; podanie tych danych następuje wyłącznie w celu prawidłowej
realizacji umowy przez Przedszkole przez ustalenie okoliczności dotyczących zdrowia Dziecka, które mogą mieć wpływ na jego uczęszczanie do Przedszkola;
11) podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy dotyczącej sprawowania opieki; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie zawarcie tej
umowy.

Miejscowość, Data

Podpis rodzica / opiekuna dziecka

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH ZDROWIA DZIECKA
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedszkole danych dotyczących zdrowia Dziecka, którego jestem opiekunem prawnym, w celu ustalenia przez Przedszkole
okoliczności dotyczących zdrowia Dziecka, które mogą mieć wpływ na jego uczęszczanie do Przedszkola.

Miejscowość, Data

Podpis rodzica / opiekuna dziecka

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH KURSU JĘZYKOWEGO TEDDY EDDIE


Wyrażam zgodę na przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami moich danych osobowych oraz danych osobowych Dziecka, którego jestem opiekunem
prawnym, przez wprowadzenie ich do serwisu internetowego www.bs.edubears.pl („Serwis”) przez Przedszkole oraz na udostępnienie tych danych podmiotowi
zarządzającemu Serwisem tj. Edu Bears sp. z o.o. sp.k. (dawniej: Teddy Eddie sp. z o.o.)z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Jasnej 31b oraz podmiotom
współpracującym z tą spółką, w celu umożliwienia dostępu do internetowych funkcjonalności będących częścią prowadzonego w Przedszkolu kursu językowego Teddy
Eddie.



Wyrażam zgodę na rejestrowanie przez Przedszkole na nagraniach audiowizualnych wizerunku Dziecka, którego jestem opiekunem prawnym, w trakcie prowadzenia
zajęć oraz na udostępnienie przez Przedszkole nagrań zawierających powyższy wizerunek spółce Edu Bears sp. z o.o. sp.k. (dawniej: Teddy Eddie sp. z o.o.)z siedzibą
w Gliwicach (44-100) przy ul. Jasnej 31b oraz podmiotom współpracującym z tą spółką.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek będzie wykorzystywany przez Edu Bears sp. z o.o. sp.k. (dawniej: Teddy Eddie sp. z o.o.) oraz podmioty
współpracujące z tą spółką jedynie dla potrzeb analizy, weryfikacji i oceny sposobu prowadzenia zajęć w Przedszkolu.
Zgoda zostaje udzielona bezpłatnie i na czas nieokreślony.
W przypadku braku udzielenia zgody Dziecko nie będzie mogło wziąć udziału w zajęciach, które będą rejestrowane na nagraniu audiowizualnym.

Miejscowość, Data

Podpis rodzica / opiekuna dziecka

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na rejestrowanie na nagraniach audiowizualnych i fotografiach oraz przetwarzanie, a także wykorzystywanie wizerunku mojego oraz mojego dziecka w trakcie
prowadzenia zajęć i eventów organizowanych przez Przedszkole oraz na publiczne udostępnianie tych nagrań i fotografii w celach marketingowych i informacyjnych
związanych z działalnością Przedszkola i podmiotów z którymi Przedszkole współpracuje.
Zgoda zostaje udzielona bezpłatnie i na czas nieokreślony.

Miejscowość, Data

Podpis rodzica / opiekuna dziecka

ZGODA MARKETINGOWA
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji, w tym informacji handlowej przesyłanej na podany przeze mnie adres e-mail oraz numer telefonu, a także na używanie
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego Przedszkola. Wyrażenie w/w zgód jest dobrowolne.
Zostałem/am także poinformowany/a, że udzielone przez mnie zgody mogą być odwołane w każdym czasie.

Miejscowość, Data

Podpis rodzica/opiekuna dziecka

DECYZJA O PRZYJĘCIU
Dyrekcja przedszkola podejęła decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola:
Podpis dyrektora

Tak

Nie
Miejscowość, Data

