Karta zgłoszenia dziecka na dyżur letni
do Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Chełmie
w terminie od 01.07.2021 r. – 15.07.2021 r.
Proszę o przyjęcie.................................................................................................................ur. ......................................................
(Imię i nazwisko dziecka) – WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
(data urodzenia)
Do Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Chełmie na...........godzin dziennie , od godz...........do godz............. .
Posiłki:

Śniadanie,

obiad,

podwieczorek (*

Dziecko uczęszczało w roku szk. 2020/2021 do Przedszkola Miejskiego Nr.........w Chełmie
ul..................................................
Adres zamieszkania dziecka, rodziców lub opiekunów
.........................................................................................................................................................................................................
( miejscowość, ulica. numer domu )
Dane rodziców/ opiekunów dziecka
Imiona i nazwiska rodziców/ opiekunów........................................................................................................................................
Numer telefonu do natychmiastowego kontaktu

matki.............................................ojca........................................

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

......................................................................................................................................................................................................
Informacje dotyczące uiszczenia opłaty za pobyt dziecka na dyżurze letnim.
Zobowiązujemy się do poniesienia pełnych kosztów pobytu dziecka na dyżurze letnim oraz uiszczania opłaty z góry zgodnie
z wysokościami i terminami obowiązującymi w przedszkolu dyżurnym. Wysokość opłaty za każdą rozpoczętą godzinę
świadczeń za przedszkole realizowaną po czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 1
zł za każdą godzinę zajęć ustaloną zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Chełm nr XXXVII/446/18 z dn. 18.04.2018
Dzienna stawka żywieniowa wynosi 8 zł i nie podlega odpisom w przypadku nieobecności dziecka.
..................................................................................................
Podpis rodziców/opiekunów
Oświadczam, ze ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka w drodze do przedszkola
i z przedszkola do domu i wyrażam zgodę na odbieranie mojego dziecka z przedszkola przez następujące osoby:
1........................................................................................................................................................................... ................................................
Imię i nazwisko
numer dowodu tożsamości
stopień pokrewieństwa
2............................................................................................................................ ...............................................................................................
Imię i nazwisko
numer dowodu tożsamości
stopień pokrewieństwa
3............................................................................................................................ ...............................................................................................
Imię i nazwisko
numer dowodu tożsamości
stopień pokrewieństwa
...........................................................................................

Podpis rodziców/opiekunów

W związku ze stanem pandemii koronawirusa SARS-CoV 2 wyrażam zgodę na przebywanie mojego dziecka
w placówce: Przedszkole Miejskie Nr 8 w Chełmie. Jestem odpowiedzialny/a za podjętą decyzję związaną
z wysłaniem dziecka do placówki. Zdaje sobie sprawę z istniejącego zagrożenia. W przypadku ewentualnego
zachorowania placówka nie ponosi odpowiedzialności, wywiązując się z odpowiednich reżimów sanitarnych.
Jednocześnie oświadczam , że w przeciągu ostatnich 14 dni nie zaobserwowałem/łam u siebie objawów infekcji,
nie miałem kontaktu z osobą objęta izolacją.
Poświadczenie nieprawdy – a co za tym idzie narażanie osób drugich na zakażenie koronawirusem SARS-CoV2
oraz umyślne i świadome rozprzestrzenianie chorób zakaźnych będzie zgłaszane do odpowiednich służb.
Chełm, dnia.. ....................................................................................................

podpis rodziców/opiekunów
* niepotrzebne skreślić

(

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
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 (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1
ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest : Przedszkole Miejskie nr 8 w Chełmie ( adres: ul. M. Reja 54, 22-100
Chełm, telefon: 82 563-01-51)
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e - mail: inspektor@cbi24.pl
lub pisemnie pod adres Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zgłoszenia dotyczącego zapewnienia
odpowiedniej opieki dziecku w okresie wakacyjnym.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). Przepisy szczególne zostały zawarte w ustawie z
dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910) oraz w rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych
przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502). Przetwarzanie danych jest wymogiem ustawowym. Osoby, których dane
dotyczą są zobowiązane do ich podania. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością objęcia dziecka
opieką w okresie wakacyjnym.
5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych
osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub
prawo państwa członkowskiego.
Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. ...
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. przez okres
zapewnienia dziecku opieki w okresie wakacyjnym oraz z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych
w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania nieprawidłowych danych;
c) żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

