KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
do Junior Academy Niepublicznego Przedszkola Językowego na rok szkolny 2021/2022
Szanowni Rodzice
Prosimy o wypełnienie poniższej karty zgłoszeniowej i dostarczenie jej do sekretariatu Szkoły Języków
Obcych Oxford Academy. Na podstawie karty przygotowana zostanie umowa, a informacje z karty posłużą
nam jako pierwsze źródło wiedzy o dziecku. Dostęp do kart posiadać będą jedynie pracownicy przedszkola,
a informacje zawarte w nich nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.
1. Dane Dziecka
Imię…………………………………………………….…………..
Drugie imię………………………………………….…….…….....
Nazwisko……………………………………………………...…...
PESEL……………………………………………………………..
Obcokrajowcy zamiast PESEL podają datę urodzenia oraz płeć Dziecka.
Data urodzenia……..……….….……..…………. Miejsce urodzenia…………….….….…………….
2. Adres zamieszkania dziecka
Ulica………………………………………………..........……….. Nr domu……… Nr lokalu….....…
Kod……………………… Miejscowość…………………..………………………………..…..……..
Województwo……………………..……………… Powiat………….……… Gmina……......………
3. Adres zameldowania dziecka – wypełnić tylko jeśli jest inny niż adres zamieszkania.
Ulica……………………………………………………………….. Nr domu……… Nr lokalu………
Kod……………………… Miejscowość………………………………...……………………....……..
Województwo……………………..……………… Powiat……………….……… Gmina……………
4. Dane rodziców/prawnych opiekunów dziecka
Imię Mamy/Opiekuna ……………..………………………. Nazwisko………………………..………
PESEL……………………………………………….. Seria i nr dowodu……………………….……..
Ulica……………………………………….….....……….. Nr domu…….……… Nr lokalu…….……
Kod……………………… Miejscowość………………………………………………………...……..
Województwo……………………..……………… Powiat………….……… Gmina……...………….
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Imię Taty/Opiekuna ……………………………….Nazwisko……………….………………………..
PESEL……………………………………………….. Seria i nr dowodu……………………………..
Ulica……………………………………….…...…………… Nr domu………… Nr lokalu……….….
Kod……………………… Miejscowość………………………………………………………..……..
Województwo…………………..……………… Powiat……………….……… Gmina………………
5. Dane kontaktowe
Telefon komórkowy Mamy/Opiekuna………………….………………………………………………
Telefon stacjonarny Mamy/Opiekuna…………………………………………………………….……
Email Mamy………………………....…………………………………………………………………
Miejsce pracy………………………….…………………………………………………………….…
Godziny pracy……………………..……………………………………………………………….…..
Telefon w miejscu pracy……………………………………………………………………………….
Telefon komórkowy Taty/Opiekuna………………………………...…………………………………
Telefon stacjonarny Taty/Opiekuna…………………………………………………………………….
Email Taty………………………………………………………………………………………….…..
Miejsce pracy………………………………………………..…………………………………………
Godziny pracy………………………………………………….....……………………………………
Telefon w miejscu pracy………………………………………………………………………………

6. Informacje o Dziecku
Choroby przewlekłe, wady rozwojowe, alergie, inne? Jakie ?
…………………………………………………………………………………….....…..................…
…………………………………………………………………………………….......................……
………………………………………………………………………………………….......................
Czy Dziecko uczęszczało do żłobka/przedszkola? Jak długo? Jak przebiegała adaptacja?
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….……………………………………………………………………
……………………………………………………………………..........................................................
Jakie są ulubione formy aktywności Dziecka? Jakie zabawy preferuje?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..................................................................……………
Czy Dziecko śpi w ciągu dnia? W jakich godzinach? Jak długo?
……………………………………………….....................…………………………………………….
………………………………………………………………………………….......................………...
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Czy Dziecko samodzielnie korzysta z toalety?
Tak/Nie

Uwagi:…………...…………………………………………………………………………

Czy Dziecko samodzielnie spożywa posiłki?
Tak/Nie

Uwagi:………...…………………………………………………………………………....

7. Osoby upoważnione do odbioru Dziecka:
Imię, nazwisko, seria i nr dowodu, telefon:
1).………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..............................................
2).………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..............................................
3).………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..............................................

Zobowiązuję się do niezwłocznego przekazania do wiadomości Osoby Prowadzącej/ Dyrektora Junior
Academy Niepublicznego Przedszkola Językowego wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach.

Klauzula zgody dla rodziców kandydatów biorących udział w procesie naboru do Junior Academy
Niepublicznego Przedszkola Językowego na rok szkolny 2021/2022
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z 27 kwietnia 2016r. – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Aleksandrę Szarek prowadzącą działalność
gospodarczą p/n Oxford Academy, Junior Academy, Kreatywna Szkoła Językowa przy ul. Żurawskiego
1a/12, 10-689 Olsztyn moich danych osobowych i kandydata w celu realizacji naboru do Junior Academy
Niepublicznego Przedszkola Językowego na rok szkolny 2021/2022.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em* się z klauzulą informacyjną udostępnioną mi przez
Administratora, zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. 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 rozporządzenia
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych informacje na temat moich danych przetwarzanych przez
Administratora udzielane mi będą na podstawie pisemnego wniosku.

Data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego
………………………………………………………………...............
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców w procesie naboru
do Junior Academy Niepubliczniego Przedszkola Językowego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. 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, dalej jako
RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.,) wszystkich rodziców i kandydatów, których dane przetwarzamy w
procesie naboru uprzejmie informujemy, że:
1. Administrator danych osobowych
Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i
danych osobowych kandydata jest Aleksandra Szarek prowadząca działalność gospodarczą p/n Oxford Academy,
Junior Academy, Kreatywna Szkoła Językowa przy ul. Żurawskiego 1a/12, 10-689 Olsztyn.
Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@junioracademy.pl lub pisemnie na adres
korespondencyjny: Junior Academy Niepubliczne Przedszkole Językowe, ul. Żurawskiego 1a /11, 10-689 Olsztyn.
3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata w celu przeprowadzenia naboru
do Junior Academy Niepublicznego Przedszkola Językowego na rok szkolny 2021/2022
4. Okres przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata pozyskane w celu naboru do placówki będą przetwarzane przez
okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym:
•

•

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celu naboru oraz związana z tym dokumentacja będą
przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko uczęszczać będzie do Junior Academy
Niepublicznego Przedszkola Językowego,
Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do placówki zgromadzone w celu naboru będą przechowywane w
placówce przez okres jednego roku.

5. Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki
będzie wynikać z przepisów prawa.
Do Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych kandydata mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające
dane w naszym imieniu (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne,
usługi niszczenia i archiwizacji dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający
dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
6. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO osobom, których dane Administrator przetwarza w procesie naboru przysługuje:
•
•
•

prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO
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W celu skorzystania z ww. uprawnień prosimy o kontakt pod adresem e-mail biuro@junioracademy.pl lub pisemnie
na adres siedziby Administratora.
Posiada Pani/Pani prawo do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na niezgodne z
przepisami prawa przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych kandydata.
Zgodnie z RODO osobom, których dane Administrator przetwarza w procesie naboru nie przysługuje:
•
•
•

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych
Podanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych kandydata jest dobrowolne, ale ich niepodanie jest
równoznaczne z brakiem możliwości udziału kandydata w procesie naboru.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata Administrator nie będzie podejmował wobec
Pani/Pana i kandydata zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do
organizacji międzynarodowych.

Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich
rodziców w procesie naboru do Junior Academy Niepublicznego Przedszkola Językowego

Data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego
………………………………………………………………...............
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