Załącznik nr3 do Regulaminu rekrutacji

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W ŻEGOCINIE
I. DANE DZIECKA
1. INFORMACJE O DZIECKU I JEGO RODZINIE
Imię i nazwisko

Data urodzenia

Adres zamieszkania

PESEL

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

Telefon kontaktowy

Imię ojca

Zawód wykonywany / Miejsce pracy

Imię matki

Zawód wykonywany / Miejsce pracy

Sytuacja materialna (według własnej oceny)
 bardzo dobra

 dobra

 przeciętna

 zła

 bardzo zła

 przeciętne

 złe

 bardzo złe

Warunki mieszkaniowe (według własnej oceny)
 bardzo dobre

 dobre

Liczba osób w rodzinie

Inne informacje (np. problemy w rodzinie, nałogi, choroby, itp.)

Dziecko lub członek rodziny jest objęty nadzorem kuratora
 nie
 tak - imię i nazwisko kuratora:
Rodzina korzysta z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 nie
 tak – imię i nazwisko pracownika socjalnego:
2. INFORMACJE DOTYCZĄCE SZKOŁY
Nazwa szkoły

Klasa

Adres szkoły

Imię i nazwisko wychowawcy

Przedmioty nie sprawiające kłopotów w nauce

Przedmioty sprawiające trudności

Zainteresowania, talenty
Problemy zdrowotne (np.: alergie, zażywane regularnie lekarstwa, choroby, itp.)

Inne istotne uwagi
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II. OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
1.

Oświadczam, że powyższe informacje są zgodne z prawdą oraz wyrażam zgodę na udział mojego/ej syna/córki,
podopiecznego w zajęciach w Placówce Wsparcia Dziennego w Żegocinie.
2. Oświadczam, że moje dziecko aktualnie nie korzysta z oferty innej placówki wsparcia dziennego.
3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Placówki Wsparcia Dziennego w Żegocinie i akceptuję
wszystkie jego postanowienia.
4. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka oraz moich
jako rodzica/opiekuna prawnego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Mikołaja Biskupa w Żegocinie i prowadzoną
przez parafię Placówkę Wsparcia Dziennego w Żegocinie, Centralny System Teleinformatyczny, system SL2014 oraz
Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020 w celu
realizacji projektu i wykonania postanowień umowy o dofinansowanie projektu.
5. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o celu zbierania moich danych osobowych zgodnie z RODO, którym
są działania statutowe Placówki Wsparcia Dziennego w Żegocinie oraz o dobrowolności złożenia oświadczenia.
6. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o celu zbierania moich danych osobowych, prawie do sprostowania,
ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych zgodnie z art. 15-20 RODO, którym są realizowane działania
statutowe PWD w Żegocinie oraz o dobrowolności złożenia oświadczenia oraz że świadomy/a jestem uprawnień
przysługujących mi na podstawie Rozporządzenie 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), (Dz. U.
UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
7. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w grupowych wyjściach i wyjazdach poza teren placówki (tj. basen, park,
boisko, wycieczki, itp.) organizowanych przez Placówkę Wsparcia Dziennego w Żegocinie w ramach zajęć.
8. Wyrażam zgodę na wgląd przez personel placówki (wychowawca, kierownik) do ocen szkolnych mojego dziecka na
potrzeby wyrównywania deficytów edukacyjnych.
9. Oświadczam, że wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Placówkę Wsparcia
Dziennego w Żegocinie zgodnie z jej celami statutowymi na podstawie ustawy z 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, w szczególnościna umieszczanie zdjęć i materiałów fotograficznych i filmowych zawierających
wizerunek mojego dziecka zarejestrowanych podczas zajęć programowych i uroczystości zorganizowanych oraz
związanych z uczestnictwem m.in. w programach, projektach, zawodach, konkursach.
1) Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji dotyczące korzystania z oferty Placówki Wsparcia Dziennego
w Żegocinie, w szczególności plakaty, foldery, inne drukowane materiały promocyjne, relacje i spoty telewizyjne,
radiowe, publikacje w gazetach i czasopismach, rozpowszechnianie w Internecie, w tym na stronach
internetowych oraz na portalach społecznościowych zarządzanych przez organ prowadzący PWD.
2) Wizerunek dziecka nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla dziecka lub naruszać w inny sposób
dóbr osobistych dziecka.
10. Oświadczam, że biorę na siebie odpowiedzialność za bezpieczny dowóz i odwóz dziecka na zajęcia do placówki
wsparcia dziennego w Żegocinie i z powrotem.

……………………………………………………………
/data i podpis/

Data zgłoszenia dziecka

Data przyjęcia dziecka (wypełnia pracownik placówki)
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