załącznik nr 7

KARTA INFORMACYJNA DZIECKA
Imię i nazwisko dziecka ............................................................................................
Adres zamieszkania

………………………………………………………………….

Data i miejsce urodzenia………… ……………………………………………..…………
PESEL…………………………………………………………………………..…………….
I.

DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / OPIEKUNÓW
MATKA

OJCIEC

Nazwisko i imię..........................................

......................................................

dodatkowe informacje: ( proszę wpisać TAK lub NIE )
Dziecko rodzica/opiekuna samotnie je wychowującego…………………………….…….
Dziecko rodziców/ opiekunów niepełnosprawnych ……………………………………….
Dziecko w rodzinie zastępczej ………………………………………………………………
Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności ……………………………………...
Dziecko posiada orzeczenie do kształcenia specjalnego………………………………...
Dziecko posiada orzeczenie do kształcenia indywidualnego …………………………...
Liczba dzieci w rodzinie ………………………………
NUMERY TELEFONÓW KONTAKTOWYCH
Matka dziecka ……………….……………ojciec dziecka…………………………………..
Inne………………………….…………………………………………………………………..
Adres poczty elektronicznej:
Matki dziecka………………………………………...........…………………………………..
Ojca dziecka………………………………………………………...........……………………
INNE OSOBY UPRAWNIONE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA
IMIĘ I NAZWISKO

STOPIEŃ
POKREWIEŃSTWA

II. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU:

TELEFON

(proszę zaznaczyć krzyżykiem lub wpisać właściwą odpowiedź)
Jak dziecko lubi być nazywane ? ..................................................................................
Czy dziecko?:
uczęszczało do żłobka
uczęszczało do przedszkola
było zawsze z mamą
pozostawało pod opieką niani, babci, cioci,
inne...........................................................................................................................

□
□
□
□
□

Czy łatwo rozstaje się z rodzicami?
tak
nie

□
□

Czy dziecko choruje i jest pod opieką specjalisty?
nie
tak (Jeśli tak, to jakiego?) ……………………………………………………………….

□
□

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Dziecko jest :
praworęczne
leworęczne

□
□

Śpi w ciągu dnia?
tak
nie

□
□

Jest samodzielne?
Potrafi samo sie ubrać.
Ubiera się z niewielką pomocą osób dorosłych.
Wymaga pomocy przy ubieraniu.
Samo radzi sobie z jedzeniem.
Wymaga niewielkiej pomocy przy jedzeniu.
Trzeba je karmić.
Pamięta o potrzebach fizjologicznych i radzi sobie samo.
Zgłasza swoje potrzeby, ale wymaga pomocy przy pójściu do toalety.
Trzeba je pilnować, bo zapomina o zgłaszaniu potrzeb fizjologicznych.

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Cechy charakterystyczne dziecka.
- Dziecko jest raczej:

□ spokojne
□ ruchliwe
□ płaczliwe
□ lękliwe
□ zamknięte w sobie
□ odważne
□ pogodne
- W kontaktach z innymi:

□ uległe
□ narzuca swoją wolę
□ współdziała
□ jest troskliwe
□ jest obojętne
- W zdenerwowaniu lub złości najczęściej:
płacze
rzuca się na ziemię
bije innych
zamyka się w sobie
ustępuje

□
□
□
□
□

Czy są sytuacje których się boi ?
nie
tak (jeśli tak, to jakie?) …………………………………………………………………..

□
□

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
W domu najczęściej bawi się:
z mamą
tatą
innymi dorosłymi,
innymi dziećmi
samo

□
□
□
□
□

Najchętniej zajmuje się:
zabawkami
rysowaniem
oglądaniem TV
oglądaniem książek
słuchaniem czytanych książek
uczestnictwem w czynnościach domowych
inne...........................................................................................................................

□
□
□
□
□
□
□

........................................................................................................................................
Inne informacje o dziecku, które uznajecie Państwo za ważne:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….
Państwa oczekiwania wobec przedszkola:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
III. Oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a) oraz art. 9 ust 2 pkt a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, oświadczam i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w
następujących sprawach:
1. OŚWIADCZAM, że dobrowolnie udzieliłam/em informacji dotyczących danych
osobowych dziecka i rodziny a wszystkie dane zawarte w karcie informacyjnej są zgodne
ze stanem faktycznym. Zobowiązuję się jednocześnie do zapoznania ze Statutem
Przedszkola im. Zajączka Złocieniaszka w Złocieńcu i do uaktualniania danych w razie
jakichkolwiek zmian i terminowego dokonywania opłat związanych
z pobytem mojego dziecka w placówce.
Data...................................Podpis rodziców opiekunów...................................................
2. OŚWIADCZAM, że dziecko będzie przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez
rodziców / opiekunów wskazanych w pkt. IV lub osobę pełnoletnią upoważnioną na
piśmie / oświadczeniu , która zapewni dziecku pełne bezpieczeństwo.
Data...................................Podpis rodziców opiekunów...................................................
3. OŚWIADCZAM, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z
informacjami o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz danych
osobowych dotyczących dziecka / dzieci, których jestem prawnym opiekunem oraz
prawie dostępu do treści tych danych i prawie ich poprawiania.
Data...................................Podpis rodziców opiekunów...................................................

4. WYRAŻAM ZGODĘ / NIE WYRAŻAM ZGODY* na wykorzystanie zdjęć i
materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka / dzieci,
zarejestrowanych podczas zajęć i uroczystości przedszkolnych, zorganizowanych przez
Przedszkole im. Zajączka Złocieniaszka w Złocieńcu oraz związanych z uczestnictwem
w programach, projektach, konkursach, zawodach i innych uroczystościach.
Data...................................Podpis rodziców opiekunów...................................................
5. WYRAŻAM ZGODĘ / NIE WYRAŻAM ZGODY* na wykorzystanie fotografii
zawierających wizerunek mojego dziecka na stronie internetowej przedszkola, w kronice
przedszkolnej i w ramach promocji przedszkola na stronie promocyjnej gminy Złocieniec
w tym na możliwość wykonywania okolicznościowych fotografii przez profesjonalny
zakład fotograficzny.
Data...................................Podpis rodziców opiekunów...................................................
6. WYRAŻAM ZGODĘ / NIE WYRAŻAM ZGODY* na umieszczanie i publikowanie
prac wykonanych przez moje dziecko / dzieci na wystawie w korytarzu przedszkola,
stronie internetowej przedszkola oraz w mediach (Internet, prasa, telewizja).

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka / dzieci będzie
wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu informacji, promocji i potrzeb funkcjonowania
przedszkola.
Data...................................Podpis rodziców opiekunów...................................................
7. WYRAŻAM ZGODĘ / NIE WYRAŻAM ZGODY* na przetwarzanie danych
osobowych w celach statutowych, związanych z pobytem mojego dziecka w Przedszkolu
im. Zajączka Złocieniaszka w Złocieńcu, w tym – w dzienniku zajęć przedszkola oraz w
innej dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
Jednocześnie wyrażam zgodę na zamieszczanie informacji o opłatach związanych z
pobytem mojego dziecka w przedszkolu na tablicy informacyjnej w siedzibie
przedszkola.
Data...................................Podpis rodziców opiekunów...................................................
8. WYRAŻAM ZGODĘ / NIE WYRAŻAM ZGODY* na badanie mojego dziecka przez
logopedę i ewentualny udział mojego dziecka w zajęciach logopedycznych.
Data...................................Podpis rodziców opiekunów...................................................
9. WYRAŻAM ZGODĘ / NIE WYRAŻAM ZGODY* na wezwanie karetki pogotowia,
przewiezienie dziecka do szpitala i udzielenie pierwszej pomocy w razie zagrożenia
zdrowia lub życia mojego dziecka. Jednocześnie wyrażam również zgodę na
wykorzystanie wskazanych w karcie informacyjnej numerów telefonów kontaktowych w
celu niezwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji rodziców a w przypadku braku
możliwości skontaktowania się z nimi pozostałych osób wskazanych w pkt I.
Data...................................Podpis rodziców opiekunów...................................................
10. WYRAŻAM ZGODĘ / NIE WYRAŻAM ZGODY* na przeprowadzenie kontroli
czystości mojego dziecka przez pielęgniarkę medycyny szkolnej lub innej osoby
wskazanej przez dyrektora przedszkola w czasie całego pobytu dziecka w przedszkolu.
Data...................................Podpis rodziców opiekunów...................................................
11. Proszę o zorganizowanie / nieorganizowanie *
dla mojego dziecka...............................................................................................................
zajęć religii prowadzonych na terenie Przedszkola im. Zajączka Złocieniaszka
w Złocieńcu.
Data...................................Podpis rodziców opiekunów..................................................
* - niewłaściwe skreślić

IV. Upoważnienie do odbioru dziecka z Przedszkola
Niniejszym upoważniamy ( upoważniam) wymienione poniżej osoby do odbioru naszego (mojego)

dziecka tj. ........................... ............................................................... ......................(imię i nazwisko dziecka)
z Przedszkola im. Zajączka Złocieniaszka w Złocieńcu.
Jednocześnie oświadczamy (oświadczam), że upoważnione osoby zapewnią dziecku pełne bezpieczeństwo
oraz wraz z chwilą odbioru z przedszkola biorą na siebie odpowiedzialność za dziecko.

Informacje na temat osób upoważnionych
1...................................................................

..............................................................................

(imię i nazwisko)

.....................................................................
(nr telefonu)

(miejsce zamieszkania)

..............................................................................
(rodzaj i nr dokumentu ze zdjęciem, który będzie okazywany

przy
odbiorze dziecka)

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych osób upoważnionych.
Zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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.U.UE.L.2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych przez Administratora , którym jest Przedszkole im. Zajączka Złocieniaszka w Złocieńcu
reprezentowane przez Dyrektor Przedszkola Elżbietę Bielak, z siedzibą przy ul. Orzeszkowej 2, 78-520
Złocieniec, tel.: 9436 71153, adres e-mail: przedszkolezlocieniec@wp.pl w celach związanych z pobytem w
przedszkolu wymienionego wyżej dziecka.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz ich przetwarzaniem przez Administratora mogę się
również kontaktować z Inspektorem ochrony danych poprzez adres mailowy sabat@zlocieniec.pl lub listownie
na adres Administratora.
Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem. Przysługuje mi również prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Data i czytelny podpis osoby upoważnionej...............................................................................................................

2...................................................................

..............................................................................

(imię i nazwisko)

.....................................................................
(nr telefonu)

(miejsce zamieszkania)

..............................................................................
(rodzaj i nr dokumentu ze zdjęciem, który będzie okazywany

przy
odbiorze dziecka)

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych osób upoważnionych.
Zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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.U.UE.L.2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych przez Administratora , którym jest Przedszkole im. Zajączka Złocieniaszka w Złocieńcu
reprezentowane przez Dyrektor Przedszkola Elżbietę Bielak, z siedzibą przy ul. Orzeszkowej 2, 78-520
Złocieniec, tel.: 9436 71153, adres e-mail: przedszkolezlocieniec@wp.pl w celach związanych z pobytem w
przedszkolu wymienionego wyżej dziecka.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz ich przetwarzaniem przez Administratora mogę się
również kontaktować z Inspektorem ochrony danych poprzez adres mailowy sabat@zlocieniec.pl lub listownie
na adres Administratora.
Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem. Przysługuje mi również prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Data i czytelny podpis osoby upoważnionej...............................................................................................................

3...................................................................

..............................................................................

(imię i nazwisko)

.....................................................................
(nr telefonu)

(miejsce zamieszkania)

..............................................................................
(rodzaj i nr dokumentu ze zdjęciem, który będzie okazywany

przy
odbiorze dziecka)

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych osób upoważnionych.
Zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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.U.UE.L.2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych przez Administratora , którym jest Przedszkole im. Zajączka Złocieniaszka w Złocieńcu
reprezentowane przez Dyrektor Przedszkola Elżbietę Bielak, z siedzibą przy ul. Orzeszkowej 2, 78-520
Złocieniec, tel.: 9436 71153, adres e-mail: przedszkolezlocieniec@wp.pl w celach związanych z pobytem w
przedszkolu wymienionego wyżej dziecka.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz ich przetwarzaniem przez Administratora mogę się
również kontaktować z Inspektorem ochrony danych poprzez adres mailowy sabat@zlocieniec.pl lub listownie
na adres Administratora.
Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem. Przysługuje mi również prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Data i czytelny podpis osoby upoważnionej...............................................................................................................

4...................................................................

..............................................................................

(imię i nazwisko)

.....................................................................
(nr telefonu)

(miejsce zamieszkania)

..............................................................................
(rodzaj i nr dokumentu ze zdjęciem, który będzie okazywany

przy
odbiorze dziecka)

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych osób upoważnionych.
Zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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.U.UE.L.2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych przez Administratora , którym jest Przedszkole im. Zajączka Złocieniaszka w Złocieńcu
reprezentowane przez Dyrektor Przedszkola Elżbietę Bielak, z siedzibą przy ul. ul. Okrzei 4, 78-520 Złocieniec,
tel.: 9436 71153, adres e-mail: przedszkolezlocieniec@wp.pl w celach związanych z pobytem w przedszkolu
wymienionego wyżej dziecka.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz ich przetwarzaniem przez Administratora mogę się
również kontaktować z Inspektorem ochrony danych poprzez adres mailowy sabat@zlocieniec.pl lub listownie
na adres Administratora.
Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem. Przysługuje mi również prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Data i czytelny podpis osoby upoważnionej...............................................................................................................

Oświadczenie zgodności ze stanem faktycznym zawartych danych.
Zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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.U.UE.L.2016.119.1) potwierdzamy
(potwierdzam), że powyższe dane osobowe zostały podane dobrowolnie oraz że wymienione wyżej osoby
wyraziły zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w celu związanym z
zabezpieczeniem procedury odbioru dziecka z przedszkola oraz, że wskazane osoby zostały skutecznie
poinformowane o danych Administratora przetwarzającego te dane, danych kontaktowych Inspektora
ochrony danych oraz przysługujących im prawach i innych informacjach o których mowa w art. 13
rozporządzenia w tym celu przetwarzania i prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego..
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu
jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.

......................................................................
(miejscowość, data)

..........................................................................
..........................................................................
(czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów dziecka)

W przypadku, gdy oboje rodziców (opiekunów) posiadają pełnię władzy rodzicielskiej prosimy o złożenie
podpisów przez oboje rodziców. W szczególnych przypadkach, gdy nie jest to możliwe prosimy o kontakt
z Przedszkolem

