
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 

na zajęcia: SENSOPLASTYKA® 
  

 

Przedszkole Niepubliczne Miś Uszatek – Donata Hedrych 

ul. Kilińskiego 9A; 62-400 Słupca 
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INFORMACJE O DZIECKU 

1. Imię i nazwisko dziecka ............................................................................................................................. 

2. Data ur. ....................................................................................................................................................... 

3. Adres zamieszkania .......................................................................... ……………………………………… 

 

II. INFORMACJE DODATKOWE 

 Dane dotyczące rodziców / opiekunów  
MATKA OJCIEC 

Imię i nazwisko 

  

Telefon kontaktowy 

  

 

 Zobowiązuję się do zapłaty za korzystanie ze świadczonych usług w dniu zajęć na konto 

przedszkola 05 9681 0002 0022 6426 3000 0010 lub w przypadku naszego przedszkolaka, płatność razem z 

innymi opłatami. 

 Koszt udział w zajęciach 35,00 zł od dziecka 

 

 

 

 

 

 

......................................................................................                  .......................................................................... ............ 
                       Podpis matki/opiekunki dziecka                                                       Podpis ojca/opiekuna dziecka 
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Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. 

1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych i jak możesz się z nami skontaktować? 

Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek” – Donata Hedrych (zwane dalej „Przedszkolem) 

Z Przedszkolem można skontaktować się w następujący sposób: 

Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek” – Donata Hedrych, ul. Kilińskiego 9A, 62-400 Słupca 

   mis.uszatek.slupca@onet.pl  

tel: 63/222-30-74 

Przedszkole powołało Inspektora Danych Osobowych z którym możesz się skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących 

przetwarzania Twoich danych osobowych i praw przysługujących Tobie na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe e-

mail: iod@misuszatekwrzesnia.pl  

2. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej są przetwarzane dane osobowe? 

Celem przetwarzania Państwa oraz dzieci danych osobowych  przez Przedszkole jest  realizacja zajęć Sensoplastka ® – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.  

Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe jeszcze w następujących celach: 

1.  W celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej -  przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia 

obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw.  z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994  r. o rachunkowości; 

2.  W celach związanych ze ściąganiem należności - przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - polegającego na utrzymaniu płynności finansowej; 

3. W celach związanych z dochodzeniem roszczeń i obrona przed roszczeniami - przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - obrona interesów przedszkola. 

3. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe? 

Zebrane dane osobowe zostaną udostępnione osobie prowadzącej warsztaty oraz na swoje zlecenie jeśli zajdzie taka potrzeba. 

4. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe? 

Państwa (oraz Państwa dzieci) dane osobowe przetwarzane będą do zakończenia warsztatów, następnie zostaną zarchiwizowane i przechowywane 

przez okres wymagany stosownie do rodzaju dokumentów (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).  

5. Jakie są Państwa prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych? 

Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w dowolnym momencie. 

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (PUODO) gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa lub Państwa dzieci, narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Zgoda na fotografowanie i filmowanie dziecka oraz umieszczanie zdjęć i filmów na stronie internetowej 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na robienie zdjęć i filmowanie mojego dziecka ………………………………………………… podczas 

zajęć SENSOPLASTYKA oraz na umieszczanie zdjęć i filmów na stronie internetowej przedszkola oraz na portalu społecznościowym tj. 

www.facebook.pl . Zostałem/am poinformowana, że mam prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania swoich danych. Wyrażoną 

zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, wysyłając na adres e-mail: iod@misuszatekwrzesnia.pl prośbę o wycofanie.  

  

 

………………………………………………………. 

 (data, podpis rodziców, opiekunów prawnych) 

*niepotrzebne skreślić 
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