
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

Przyjęcie Dziecka do Niepublicznego Przedszkola i Żłobka Kompetencyjnego UL z siedzibą w Złotnikach
następuje poprzez zawarcie Umowy o świadczenie usług opiekuńczo – dydaktyczno - wychowawczych,
po uprzednim zgłoszeniu Dziecka na podstawie tzw. „Karty Zgłoszenia Dziecka”, podpisanej przez oboje
Rodziców  lub  Opiekunów  Prawnych  zgłaszanego  Dziecka  oraz  dokonania  wpłaty  bezzwrotnego
wpisowego  w wysokości  500,oo  (słownie:  pięćset)  złotych,  które  przeznacza  się  na  zakup  pomocy
dydaktycznych oraz modernizację wyposażenia Przedszkola.

Imię i nazwisko Dziecka

Data urodzenia Dziecka

Miejsce urodzenia Dziecka

Narodowość

PESEL Dziecka

Imię i nazwisko Taty/Opiekuna

Imię i nazwisko Mamy/Opiekuna

Adres zamieszkania i adres
zameldowania, jeśli jest inny

PESELE Rodziców/Opiekunów

Nr telefonów wskazanych do
kontaktu w sytuacjach awaryjnych

Adres e-mail wskazany do kontaktów
z Rodzicami/Opiekunami Prawnymi

Dziecka



INNE OSOBY UPOWAŻNIONE DO OBIORU DZIECKA:

Imię i nazwisko: Stopień pokrewieństwa: Numer dowodu osobistego:

WYBÓR PAKIETU
  

ŻŁOBEK                             PRZEDSZKOLE 

PAKIET PASIEKA (całodzienna opieka 10h)         PAKIET MIÓD (całodzienna opieka 10h)              

PAKIET TRZMIEL (opieka w wymiarze  6h)         PAKIET MIODEK (opieka w wymiarze  5h)            

DATA ROZPOCZĘCIA                   ...............................…..............

Oświadczamy,  że  przedłożone  przez  nas  informacje  są  zgodne  ze  stanem  faktycznym  oraz  jednocześnie
zobowiązujemy się do informowania Dyrektora Przedszkola o każdorazowej zmianie powyższych danych.

____________________ ____________________

CZYTELNY PODPIS CZYTELNY PODPIS 

Oświadczam,  że otrzymałam/em Informację  o  przetwarzaniu  danych osobowych zgodnie  z wymogami  art.  13
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – RODO oraz Ustawą z
dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

____________________ ___________________
Data i Czytelny podpis Data i Czytelny podpis
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Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
W związku  z  Rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego  i  Rady (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016 roku  w sprawie  ochrony osób
fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – RODO oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych,
uprzejmie informujemy, że:

1. Administrator
Danych  Osobowych
–ADO

Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Nickel  Edu  Spółka  z  ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Złotnikach przy ul. Krzemowej 1, 62-002 Suchy Las, której akta
rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  0000284971;  jako  organu  prowadzącego
Przedszkole Kompetencyjne UL i Niepubliczny Żłobek UL;

2. Kontakt W sprawach związanych z ochroną Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować z ADO
pisemnie,  za  pośrednictwem  poczty  tradycyjnej  na  adres  siedziby  ADO  wskazany  w  pkt.  1
powyżej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: daneosobowe@nickel.com.pl 

3. Cel  i  podstawa
przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe, tj.: imię i nazwisko, imiona rodziców, numer i seria dowodu osobistego,
numer PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, wizerunek oraz dane osobowe
Pani/Pana dziecka,  tj.  imię  i  nazwisko,  nr  PESEL,  wizerunek  (dalej  łącznie  „dane  osobowe”)
zostały  pozyskane  w  celu  wykonania  umowy  oświadczenie  usług  opiekuńczo-wychowawczo-
dydaktycznych wobec Pani/Pana dziecka i w związku z podjętymi działaniami zmierzającymi do
zawarcia tej umowy i będą przetwarzane w celu wykonania umowy oraz w celu realizacji prawnie
uzasadnionych interesów ADO oraz na podstawie Pani/Pana zgody w celach marketingowych i
promocyjnych.
Podanie  danych  osobowych  jest  warunkiem  zawarcia  umowy  i  wykonywania  uprawnień
przysługujących  Pani/Panu  w  związku  z  jej  zawarciem,  a  konsekwencją  nie  podania  danych
osobowych jest niemożność zawarcia umowy i/lub jej wykonania.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.

4. Odbiorcy danych Dane  osobowe  będą  przekazywane  innym  odbiorcom,  którym  ADO  powierzy  przetwarzanie
danych  osobowych  w  związku  z  realizacją  prawnie  uzasadnionych  interesów  ADO,  w
szczególności w związku z obsługą prawno – księgową świadczoną na rzecz ADO przez Nickel
Development Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach oraz innym podmiotom z Grupy Nickel, Gminie
Suchy Las w związku z udzieloną ADO dotacją, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, dostawcom
systemów teleinformatycznych IT, operatorom pocztowym i kurierom oraz innym podmiotom, o
ile taki obowiązek będzie wynikał z przepisów prawa. Twoje dane osobowe będą przekazywane
poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia
prawne,  którymi  są  standardowe  klauzule  umowne  ochrony danych  osobowych,  zatwierdzone
przez Komisję Europejską.

5. Czas
przechowywania
danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej lat 6 od dnia zawarcia umowy, (a w
przypadku, gdy pomimo podjętych działań zmierzających do jej zawarcia do zawarcia umowy nie
doszło – przez okres 12 miesięcy), przy czym okres ten może ulec przedłużeniu o czas wynikający
z  realizacji  uprawnień  i  roszczeń  wynikających  z  umowy  oraz  ewentualnych  roszczeń
odszkodowawczych;

6. Prawa osoby, której
dane  są
przetwarzane  przez
ADO

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

b) dostępu  do danych osobowych;

c) sprostowania danych osobowych;

d) żądania  usunięcia  danych  osobowych  (prawo  do  bycia  zapomnianym),  przy  czym
zgodnie z art. 17 RODO ADO ma obowiązek ich niezwłocznego usunięcia, gdy dane
osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla jakich zostały zebrane;

e) żądania ograniczania przetwarzania;

f) przenoszenia danych;

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa;
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