Publiczny Ogródek Jordanowski w Radomiu
ul. Śniadeckich 9, 26 - 600 Radom

Karta wychowanka
1. Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………………………………………………………………
2. Data i miejsce urodzenia dziecka ……………………………………………………………………………………………………………
3. Numer PESEL:
4. Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Imiona i nazwisko rodziców (opiekunów)....................................................................................................................................
6. Telefony kontaktowe: …………………………………….........................................................................................................................
adres email: ………………..…………………………..…….@....................
7. Dziecko może samodzielnie po zajęciach wracać do domu

TAK

NIE

8. Osoby upoważnione do odbioru dziecka:
Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

Nr tel. kontaktowego

9. Szkoła do której uczęszcza dziecko: …………………………………………………………………………………………….…………
10. Inne uwagi dotyczące dziecka: ………………………………………………………………………………………………………………..
11. Data zgłoszenia dziecka ………………………………
Wyrażamy zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach oraz wycieczkach organizowanych przez POJ w Radomiu. Zapewniam, że stan
zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w ww. zajęciach. Przyjmuję do wiadomości, że Publiczny Ogródek Jordanowski nie ponosi
odpowiedzialności za rzeczy cenne i wartościowe.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych uczniów jest Publiczny Ogródek Jordanowski, ul. Śniadeckich 9, Radom;
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy;
4) każdy uczeń posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
lub odwołania uprzednio udzielonej zgody;
5) uczeń ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć, konkursów i uroczystości organizowanych
przez POJ w Radomiu oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej placówki, w kronice
placówki oraz tablicach ściennych i folderach w celu informacji, edukacji i promocji placówki zgodnie z Ustawa o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017, poz. 880 ze zm.)
Przyjmuję odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze do i z POJ po zakończeniu zajęć.
……………………………………………………………...
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

