AKTUALIZACJA DANYCH OSOBOWYCH na dzień 01.09.2020 r.
PRZEDSZKOLE NR 150 „WESOŁE NUTKI”
DANE OSOBOWE DZIECKA
Imię

PESEL

Nazwisko

Data i miejsce urodzenia

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu/Nr mieszkania

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Imię

Nazwisko

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu/Nr mieszkania

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Numer rachunku bankowego matki/ opiekuna prawnego, na który w Przedszkole ma zwracać ewentualne odpisy

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Imię

Nazwisko

ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu/Nr mieszkania

Numer rachunku bankowego ojca/ opiekuna prawnego, na który w Przedszkole ma zwracać ewentualne odpisy

DEKLARACJA DOTYCZĄCA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU NR 150 „WESOŁE NUTKI”
DEKLARACJA
1

Dziecko będzie przebywać w Przedszkolu Nr 150 „Wesołe Nutki” od poniedziałku do piątku w godz.:

2

Dziecko korzystać będzie z:
1.1/ dwóch posiłków – ( śniadanie, zupa +drugie śniadanie )
1.2/ dwóch posiłków – ( zupa + drugie śniadanie, drugie danie )
1.3/ trzech posiłków – ( śniadanie, zupa + drugie śniadanie, drugie danie )

3

Dziecko korzysta z diety:
1. dieta tradycyjna
2. dieta bezmleczna ( obowiązek dostarczenia podania o zastosowanie diety bezmlecznej)

UWAGI POZOSTAŁE:
- Dzieci przyprowadzane do przedszkola muszą być zdrowe, bez żadnych oznak choroby
(w tym zaczerwienione oczy, katar, kaszel, gorączka, bóle brzucha, głowy i gardła);
- Dziecko należy przyprowadzić do godz. 8.30;
- Rodzice zobowiązani są do zapoznania z treścią Statutu oraz procedur obowiązujących
w placówce i do przestrzegania ich zapisów.
(data, czytelny podpis matki/ opiekuna prawnego)

(data, czytelny podpis ojca/ opiekuna prawnego)

„Administratorem danych jest Przedszkole Nr 150 „Wesołe Nutki” we Wrocławiu,
ul. P.P Ignuta 30, 54-151 Wrocław. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych:
inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830
Poznań. Dane podane w złożonym piśmie będą przetwarzane w celu procedowania tego
pisma. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne są w biurze
podawczym oraz na www.przedszkole150.wroclaw.pl.”
Z powyższymi informacjami zapoznałem/am się:

(data, czytelny podpis matki/ opiekuna prawnego)

(data, czytelny podpis ojca/ opiekuna prawnego)

