Załącznik nr 1 do umowy

Formularz informacyjny o dziecku
1.Imię i nazwisko dziecka……………………………………….....
2. Lubi być nazywane…………………………………………………..
3. Imiona i nazwisko rodziców ( prawnych opiekunów):
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
4. Telefon do rodziców:
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

5. W razie nagłej potrzeby można się kontaktować ( poza rodzicami) również :
-.............................................................................................................................
-.............................................................................................................................
-............................................................................................................................
Dodatkowym zabezpieczeniem przy odbiorze dziecka przez osobę obcą będzie podanie hasła.
Jeśli hasło będzie błędne, nie wydamy dziecka z przedszkola, dopóki nie skontaktują się z
nami państwo osobiście.
Ustalamy następujące brzmienie hasła:………………………..........
Zmiana hasła ustalona z dyrekcją, może być dokonana w każdym czasie.
6. Czy dziecko wymaga specjalnej diety:
A. TAK i jakiej?...........................................................................
………………………………………………………………….
B. NIE
7. Czy dziecko cierpi na alergię?
A. TAK i proszę podać na co………………………………………
B. NIE.

8.Czy dziecko ma jakieś specjalne potrzeby?
A TAK, proszę je wymienić:……………………………………….
……………………………………………………………………..
B. NIE.
9. Czy dziecko ma jakieś problemy zdrowotne?
A TAK, proszę podać jakie……………………………………….
B. NIE.
10. Czy dziecko przyjmuje regularnie jakieś leki?
A. TAK, proszę podąć jakie…………………………………………
B. NIE.
11. Prosimy o podanie jeszcze innych informacji o dziecku, które uważają państwo za ważne,
a które pomogą nam sprawować nad nim jak najlepszą opiekę.
…………………………………………………………………….....................................
…………………………………………………………………….....................................
……………………………………………………………………....................................
12. Wyrażam zgodę na udzielanie mojemu dziecku pierwszej pomocy przez personel
pedagogiczny i administracyjny przedszkola oraz udzielenie dziecku natychmiastowej
pomocy i zadbanie o jego życie – w nagłych wypadkach.
…………………………………………………………........

Data………….......

Czytelny podpis rodziców ( prawnych opiekunów):
13. Zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania przedszkolu wszelkich zmian wyżej
podanych informacji
…………………………………………………………........... Data…………........
Czytelny podpis rodziców (prawnych opiekunów)
14. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka.
Podanie danych jest dobrowolne i służy wykonaniu zawartej miedzy stronami umowy.
Rodzicowi służy prawo dostępu do treści zgromadzonych danych oraz żądania ich
uzupełnienia.
Dyrektor zobowiązuje się wykorzystać zebrane dane tylko dla usprawiedliwionych celów
dziecka i przedszkola i NIE udostępniać ich osobom trzecim.
………………..........................................................................
Czytelny podpis rodziców ( opiekunów prawnych)

Data:…………….....
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……………………………………
(pieczęć przedszkola)

……………………………………
(miejscowość, data)

Zgoda rodziców na
udostępnienie danych wrażliwych dziecka
Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922), udzielam zgody
administratorowi danych: Niepubliczne Przedszkole „JUNIOREK”
ul. Kuśnierska 2, 08-400 Garwolin na udostępnienie danych dziecka
dotyczących alergii, dysfunkcji rozwojowych, dokumentów związanych z
posiadanym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego bądź
wczesnym wspomaganiu rozwoju, jeżeli takowe opinie i orzeczenia dziecko
posiada, pracownikom przedszkola, terapeutom i osobom (firmom)
współpracującym z przedszkolem w ramach prowadzenia zajęć dla celów:
ochrony zdrowia i życia, umożliwienia niesienia pomocy medycznej oraz
psychologiczno- pedagogicznej, prowadzenia terapii, obserwacji i badań.
Mam świadomość, że podane przeze mnie dane mają charakter danych
wrażliwych i podlegają szczególnej ochronie prawnej zgodnie z art. 27 Ustawy
o ochronie danych osobowych.
Mam świadomość, że bez mojej wyraźnej zgody ww. dane nie będą
udostępniane innym podmiotom niż wymienione powyżej, oraz że przysługuje
mi prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania.
Zgody udzielam dobrowolnie.
…...................................................................
(data i podpis rodziców/prawnych opiekunów)

