Załącznik nr 1.
Formularz zgłoszeniowy

Data zgłoszenia:..................................................
Pełna nazwa placówki .............................. ........................
Adres placówki .................................... ..................
e-mail ......................................................
Nr tel. kontaktowy ...............................................
NIP ...............................................
Imię i nazwisko osoby kontaktowej .............................................................
Nazwa grupy przedszkolnej .............................................................
Wiek uczestników (przedział wiekowy) .............................................................

Oświadczam, że akceptuję regulamin programu organizowanego przez firmę WaderWoźniak: Sprawdzone przez przedszkolaków – VII edycja oraz wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych placówki do celów realizacji programu
„Sprawdzone przez przedszkolaków” przez firmę Wader-Woźniak.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną Administratora danych
osobowych.
Wyrażam również zgodę na wykorzystywanie przez P.P.H. ”Wader- Woźniak” Sp. z o.o. w
Dąbrowie Górniczej zgłoszonej pracy programowej oraz informacji z ankiety „Zabawa w
przedszkolu” w zakresie prowadzonej działalności, w szczególności dla celów
reklamowych i marketingowych bez ograniczeń terytorialnych na czas nieoznaczony.

.............................................
podpis osoby upoważnionej przez placówkę
Pieczęć placówki
....................................................
dodatkowy podpis rodzica w przypadku, gdy praca została wykonana tylko przez jedno
dziecko
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Ankieta
Zabawa w przedszkolu
(pytania do wychowawców)

1.Którą z aktywności przedszkolnych dzieci wybierają i angażują się najchętniej (prosimy o
ułożenie w kolejności od 1-aktywność wybierana najchętniej do 11-aktywność wybierana
niechętnie)
spacer
zabawa w piaskownicy
oglądanie bajek video
zajęcia manualne (plastelina, wyklejanki)
czytanie książek
gry i zabawy na świeżym powietrzu
zabawy muzyczne
zajęcia językowe
zabawa w kąciku zabaw
zajęcia rysunkowe
inne…………………..
2. Jakimi kryteriami Pani/Pana zdaniem kierują się rodzice przy wyborze zabawki (prosimy
o ułożenie w kolejności od 1-kryterium kluczowe do 8-kryterium najmniej kluczowe)
walory edukacyjne zabawki
cena
przeznaczenie wiekowe
bezpieczeństwo i jakość zabawki
kolorystyka
ciekawe i przyciągające opakowanie
o wyborze zabawki decyduje dziecko
inne………………….
3. Czy w przedszkolu znajdują się zabawki marki Wader?
tak (jakie?…………………………………………….)
nie kojarzę
4.Z czym kojarzy się Państwu marka Wader?…………………………………………………

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.
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Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych
Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe
„Wader-Woźniak” Sp. z o.o.
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: 42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Rudna 30
b) telefonicznie: + 48 32/ 264 60 40
c) mailowo: mail@wader.toys
Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku:
a) z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c);
b) z realizacją celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f).
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych
przez Administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, hostingowych,
księgowych, kurierskich czy kancelarie prawne.
Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane
osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający
z przepisów prawa.
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania
władzy publicznej;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
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