Formularz Zgłoszeniowy Dziecka
Międzynarodowa Niepubliczny Żłobek DAISY, ul. Grota-Roweckiego 51 B/96, Kraków

daisy

Międzynarodowy
Niepubliczny Żłobek

Dane Dziecka

Imię i nazwisko.................................................................................................................................................
PESEL................................................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia.................................................................................................................................
Adres zameldowania.......................................................................................................................................
Adres zamieszkania..........................................................................................................................................
Informacje o stanie zdrowia dziecka (przebyte choroby zakaźne):
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Czy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności?..........................................

□TAK □NIE

Jeśli tak to jakim:..............................................................................................................................................
Czy dziecko ma wykonane obowiązkowe szczepienia ochronne?.........................................

□TAK □NIE

Inne dodatkowe szczepienia:
.........................................................................................................................................................................
Czy dziecko jest uczulone na jakieś leki, jeśli tak to jakie?
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Inne alergie / uczulenia (pokarmy, zwierzęta, inne):
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Godziny posiłków dziecka: ............................................................................................................................
Godziny snu dziecka: ......................................................................................................................................
Czy dziecko ma rodzeństwo?...................................................................................................

□TAK □NIE

Płeć i wiek rodzeństwa:..................................................................................................................................
Czy dziecko używa pieluszek?

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

□TAK □NIE

Indywidualne potrzeby dziecka:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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Dane Rodziców / Opiekunów
MAMA Imię i nazwisko.....................................................................................................................................
Adres zamieszkania - do korespondencji.......................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
PESEL........................................... Seria i numer dowodu osobistego:............................................................
Telefony kontaktowe.......................................................................................................................................
E-mail................................................................................................................................................................
Miejsce pracy lub nauki...................................................................................................................................
TATA Imię i nazwisko........................................................................................................................................
Adres zamieszkania - do korespondencji.......................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
PESEL........................................... Seria i numer dowodu osobistego.............................................................
Telefony kontaktowe.......................................................................................................................................
E-mail................................................................................................................................................................
Miejsce pracy lub nauki...................................................................................................................................

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych rodziców oraz dzieci w Międzynarodowym Niepublicznym Żłobku Daisy:
Oświadczam iż, zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka:
(proszę zaznaczyć właściwe) w celu realizacji umowy zawartej z Międzynarodowym Niebublicznym Żłobkiem do
TAK NIE
czasu jej wygaśnięcia ...................................................................................................................

□

□

Data.................................. Podpisy rodziców.................................................................................................

Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz danych mojego
dziecka, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wycofania ich przetwarzania.
Zostałem/łam poinformowana, iż administratorem danych osobowych jest Barbara Kulaç Daisy z siedzibą
ul. Grota-Roweckiego 51b/96, 30-348 Kraków. W sprawie zmian w przetwarzaniu moich danych osobowych mogę
kontaktować się z administratorem pod adresem mailowym info@mamdaisy.pl

Data.................................. Podpisy rodziców.................................................................................................
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Oświadczam, iż wyrażam zgodę na:
1. Wykonywanie (robienie) i zapisywanie zdjęć mojego dziecka w czasie jego pobytu w żłobku (Międzynarodowa
Akademia Malucha Daisy) lub przedszkolu (Międzynarodowy Punkt Przedszkolny Daisy) przez pracowników
żłobka/przedszkola w celu dokumentowania aktywności dzieci, zabaw, codziennej rutyny, dodatkowych zajęć czy
uroczystości, wycieczek, spacerów itp. ..........................................................................................
TAK NIE

□

□

2. Nagrywanie filmów video w czasie pobytu mojego dziecka w żłobku (Międzynarodowa Akademia Malucha
daisy) lub przedszkolu (Międzynarodowy Punkt Przedszkolny Daisy) przez pracowników żłobka/przedszkola w celu
dokumentowania aktywności dzieci, zabaw, codziennej rutyny, dodatkowych zajęć czy uroczystości, wycieczek,
spacerów. Itp. ..............................................................................................................................
TAK NIE

□

□

3. Przekazywanie zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka zrobionych w czasie pobytu w żłobku/przedszkolu rodzicom
innych dzieci uczęszczających do żłobka/przedszkola(Międzynarodowa Akademia Malucha Daisy, Międzynarodowy
Punkt Przedszkolny Daisy) dzieci bez ograniczenia czasowego. Do tego celu przesyłany jest link z platformy google
zdjęcia, lub zdjęcia przesyłane są poprzez adresy mailowe udostępnione przez rodziców w formularzu zgłoszeniowym
lub przez komunikator WhatsApp. .................................................................................................
TAK NIE

□

□

4. Przekazywanie nagrań video z wizerunkiem mojego dziecka zrobionych w czasie pobytu w żłobku/przedszkolu
rodzicom innych dzieci uczęszczających do żłobka/przedszkola(Międzynarodowa Akademia Malucha Daisy,
Międzynarodowy Punkt Przedszkolny Daisy) dzieci bez ograniczenia czasowego drogą elektroniczną lub
z wykorzystaniem narzędzi Google i nośników danych. ....................................................................
TAK NIE

□

□

5. Publikację zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka zrobionych w czasie pobytu w żłobku/przedszkolu na stronie
internetowej żłobka/przedszkola www.mamdaisy.pl w celu zilustrowania życia przedszkola, zajęć rutynowych oraz
dodatkowych,wycieczek, planu dnia i rutyny opieki oraz dodatkowych uroczystości organizowanych w placówce
przez okres działania strony internetowej www.mamdaisy.pl. ..........................................................
TAK NIE

□

□

6. Publikację nagrań video z wizerunkiem mojego dziecka zrobionych w czasie pobytu w żłobku/przedszkolu dzieci na
stronie internetowej żłobka/przedszkola www.mamdaisy.pl w celu zilustrowania życia przedszkola, zajęć rutynowych
oraz dodatkowych, wycieczek, planu dnia i rutyny opieki oraz dodatkowych uroczystości organizowanych w placówce
przez czasokres działania strony interetowej placówki.....................................................................
TAK NIE

□

□

7. Wykorzystanie wizerunku mojego dziecka do materiałów wewnętrzych żłobka/przedszkola takich jak dyplomy,
spersonalizowane książeczki dla dzieci, kartki pożegnalne itp. Materiały te będą udostępniane tylko i wyłącznie
rodzicom dzieci uczęszczających do żłobka/przedszkola.................................................................
TAK NIE

□

□

8. Na wykonywanie zdjęć mojego wizerunku na uroczystościach organizowanych przez żłobek/przedszkole oraz
publikacji mojego wizerunku z tych uroczystości na stronie internetowej www.mamdaisy.pl przez czasokres działania
tej strony......................................................................................................................................
TAK NIE

□

□

9. Publikację zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka zrobionych w czasie pobytu w żłobku/przedszkolu dzieci na portalu
społecznościowym Facebook placówki przez czasokres istnienia tego profilu, w celu zilustrowania życia przedszkola,
zajęć rutynowych oraz dodatkowych, planu dnia i rutyny opieki oraz dodatkowych uroczystości organizowanych w
placówce.....................................................................................................................................
TAK NIE

□

□

10. Publikację prac plastycznych i wytworów artystycznych mojego dziecka na stronie internetowej placówki
żłobka/przedszkola www.mamdaisy.pl w celu udokumentowania pracy artystycznej dzieci i nauczycieli oraz
zilustrowania procesu edukacyjnego placówki................................................................................
TAK NIE

□

□

11. Publikację prac plastycznych mojego dziecka na portalu społecznościowym placówki (Facebook) żłobka/przedszkola
(www.mamdaisy.pl) w celu udokumentowania pracy dzieci i nauczycieli oraz zilustrowania procesu edukacyjnego
placówki......................................................................................................................................
TAK NIE

□

□

Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem oraz statutem Międzynarodowego
Niepublicznego Żłobka DAISY dostępnych na stornie internetowej www.mamdaisy.pl.

Data.................................. Podpisy rodziców.................................................................................................
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Osoby upoważnione do odbioru Dziecka
W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, mogą je odbierać z placówki wyłącznie Rodzice lub
prawni opiekunowie albo osoby wpisane poniżej oraz osoby posiadające pisemne upoważnienie od
Rodziców lub jego prawnych opiekunów.
Imię i Nazwisko...................................................................... Dokument.......................................................
Imię i Nazwisko...................................................................... Dokument.......................................................
Imię i Nazwisko...................................................................... Dokument.......................................................

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby upoważnionej przez rodziców do odbioru dziecka
z Międzynarodowego Niepublicznego Żłobka Daisy:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tz imienia, nazwiska oraz numeru dokumentu
tożsamości w celu upoważnienia mnie przez rodziców do odebrania dziecka lub przyprowadzania dziecka z/do
Międzynarodowego Niepublicznego Żłobka DAISY. Dane przetwarzane będą w okresie uczęszczania dziecka do
Niepublicznego Żłobka.

Data.................................. Podpisy osoby upoważnianej........................................................

□TAK □NIE

Data.................................. Podpisy osoby upoważnianej........................................................

□TAK □NIE

Data.................................. Podpisy osoby upoważnianej........................................................

□TAK □NIE

Jednocześnie oświadczam, iż zostałam poinformowany/a iż administratorem danych osobowych jest Barbara Kulaç
Daisy z siedzibą w Krakowie ul. Grota-Roweckiego 51b/96 30-348. Zostałam/łem poinformowany iż mogę żądać
poprawienia, zmiany, wycofania lub zaprzestania przetwarzania moich danych. w tym celu będę się kontaktował/ła
z administratorem pod adresem mailowym info@mamdaisy.pl. Zostałam/łem rownież poinformowana/y iż brak
zgody na przetwarzanie danych skutkuje brakiem upoważnienia.

Data.................................. Podpisy osoby upoważnianej..............................................................................
Data.................................. Podpisy osoby upoważnianej..............................................................................
Data.................................. Podpisy osoby upoważnianej..............................................................................
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