Załącznik Nr 1
do procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19
w Niepublicznym Przedszkolu Artystycznym „MARZENIE”
w Krakowie

WNIOSEK ZGŁOSZENIA WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO
NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ARTYSTYCZNEGO „MARZENIE”
w Krakowie
W CZASIE EPIDEMII COVID-19
Imię i nazwisko dziecka ………………………….……………………………………………
W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc ( liczba dzieci w grupie –
do 12, przy założeniu minimalnej powierzchni na dziecko 4 m2), ustala się kolejność przyjęć
w oparciu o następujące kryteria:
Kryteria pierwszeństwa

TAK

NIE

Oboje rodzice pracują – wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej
pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dziećmi
w domu:
miejsce zatrudnienia matki: …………………………………………….…..
……………………………………………………………………………….
miejsce zatrudnienia ojca:……………………………………….………….
……………………………………………………………………………….
Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę:
a) w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniemCOVID-19.Miejsce
zatrudnienia:……………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………….
b) w służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Miejsce zatrudnienia:.............
……………………………..………….............................................................
………………………………………………………………………………
c) handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania
związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
.Miejsce zatrudnienia…………………………………………………………
………………………………………………………………………………
1) Deklaruję chęć skorzystania z opieki przedszkolnej od dnia ……………………………
( proszę wpisać przewidywany termin powrotu dziecka do przedszkola).
2) W godzinach: …………………………….………………

Zapoznałem/łam się i akceptuję Procedurę Bezpieczeństwa obowiązującą w Niepublicznym
Przedszkolu Artystycznym „MARZENIE” w Krakowie.
Oświadczam, że dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Jestem świadomy/a
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Podpisy obojga rodziców/ opiekunów prawnych
1.…………..………………………….…
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

2. ….……………………........…………
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH
Drogi Rodzicu, informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest
Niepubliczne Przedszkole Artystyczne „MARZENIE” ”, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13D,
31-234 Kraków, tel. 604-113-696, adres e-mail: przedszkole@marzenie.org.pl i są one
podawane w celu ustalenia kryterium pierwszeństwa przy przyjęciu dziecka do przedszkola w czasie
pandemii COVID -19.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w powyższym celu .

Kraków, .................................... r.

……………………………………………………...
(czytelny podpis osób/osoby, której dane dotyczą)

Informujemy, że:
1. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
2. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych.
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres panowania pandemii.
4. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO), tzn. dane będą przetwarzane na
podstawie Twojej zgody.

