GRĂDINIȚA RĂSĂRIT NR. 2
Str. Foișorului nr.121
Sec.3, București
Email rasarit@amurtel.ro
Tel 0314373184 / 0743161740

Nr. înreg ...........
FORMULAR DE ÎNSCRIERE A COPILULUI ÎN GRĂDINIȚĂ
An școlar 2020-2021
Numele şi prenumele copilului:
Data naşterii:

Locul naşterii:

CNP:
Cetăţenia:
Naţionalitatea:
Religia:
Limba materna a copilului:
Probleme de sănătate sau dietă specială:
Numele părinţilor și informații de contact:
Mama:
Email:
Telefon:
Tata:
Email:
Telefon:
Tutore sau alte persoane care au în întreținere copilul (daca este cazul):
gradul de rudenie:
telefon:
Email:
Adresa: localitatea
nr.

bloc

str.
etaj

ap.

judeţ
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Ocupaţia, locul de muncă:
Tata:
Mama:
Tutore (daca e cazul):
Solicităm reînscrierea /înscrierea la Grădiniţa Răsărit nr.2 a fiului/fiicei noastre, în anul şcolar
2020/2021, la grupa:

Mică

Mijlocie

Mare

Ne angajăm să respectăm întocmai programul zilnic de activitate al grădiniţei precum şi
Regulamentul Intern al acesteia.
Anexăm următoarele :
•

Certificatul de naştere al copilului – copie

•

C.I. părinte/tutore/reprezentant legal– copie

•

Hotărâri judecătorești (dacă este cazul)

•

Fişa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare, eliberată de medicul de
familie (se poate depune și la momentul începerii anului școlar)

•

Declarație pe propria răspundere pentru copiii amânați de la școală precum și un
document medical care justifică amânarea (conform Ordinului Ministerului Sănătății nr.
430/2004 pentru aprobarea Baremului medical cu afecţiunile care pot constitui cauze de
amânare a începerii şcolarizării la vârsta de 6 ani)

Am luat cunoștiință de faptul că regimul gradiniței este lacto-vegetarian (alimentație bazate pe
cereale, fructe, legume, lactate), și sunt de acord.

Data,

Semnătura,
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Anexa 1
DECLARAȚIE-ACORD
Subsemnata/ul,

cu domiciliu/reşedinţa în

localitatea

judetul / sector

strada
tatăl

nr.
tutore

sc

ap.

, mama

reprezentant legal al minorului /minorei

născut la data de
□ avem /

bl

□

, declar că:
nu avem custodie comună asupra copilului.

□ Dovedesc că am custodia exclusivă a copilului dovedită prin următorul document

□ Declar că ambii părinți suntem de acord cu înscrierea copilului la
Gradinita Rasarit nr. 2, GRUPA

, an scolar 2020/2021

Cunosc că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform prevederilor art.
292 din Codul Penal.De asemenea, declar că sunt de acord ca datele mele personale și
ale fiului/fiicei mele săfie prelucrate în vederea înscrierii în învățământul primar, cu
respectarea prevederilorLegiinr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27
aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor
cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
Declarant:
Numele şi prenumele:
Semnătura: ____________________________________________________
Numele şi prenumele:
Semnătura: ____________________________________________________
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Anexa 2
FORMULAR DE CONSIMTAMANT
emis în temeiul art. 13 al Regulamentului UE 2016/679 (“GDPR”) și a
Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal
Gradinita Rasarit nr. 2 este un operator de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Gradinita Rasarit nr. 2 tratează cu maximă seriozitate viața privată si datele personale ale
copiilor care se află in grija noastră, a vizitatorilor site-ului nostru, participanților in
programele noastre, a angajaților si tuturor persoanelor care ne furnizează aceste date.
Procesăm datele dumneavoastră în conformitate cu termenii stabiliți în Autoritatea Națională
de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), la care a fost
mandatată gradiniță noastră. GRADINITA RASARIT NR. 2 colectează numai datele de
identificare personală furnizate în mod voluntar gradiniției și care sunt necesare desfășurării
activităților gradiniției. Aceste date sunt actualizate, stocate în siguranță și protejate împotriva
pierderilor, utilizării incorecte și dezvăluirii neautorizate, prin utilizarea unor măsuri tehnice
adecvate. Datele cu caracter personal ale utilizatorilor sunt păstrate numai pentru perioada de
timp necesară pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost obținute și în conformitate cu
politica de date a GRADINITA RASARIT NR. 2.
Datele personale prelucrate de către GRADINITA RASARIT NR. 2 in cazul
relatiilor cu Gradinita Rasarit nr. 2 sunt:
• date de identitate (nume, prenume, domiciliu, serie si număr act identitate, cod numeric
personal)
• date de stare civila
• date de contact (adresa de e-mail si numar de telefon)
• orice alte date cu caracter personal necesare îndeplinirii scopurilor contractuale.
Scopul și baza juridică a preluarii de date:
GRADINITA RASARIT NR. 2 va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal
dobândite pentru realizarea următoarelor scopuri:
• respectarea termenilor contractuali incheiat intre parti;
• de a îndeplini mandatul/împuternicirea acordat de catre reprezentantul legal al
copilului în scopul intermedierii relației cu institutiile coordonatoare (Inspectoratul
Scolar Municipiul Bucuresti, Ministerul Educatiei Nationale, prin platformele SIIIR,
BDNE, A.R.A.C.I.P si D.S.P.V.
• de a soluționa sesizările si cererile transmise de catre reprezentantii legali ai copiilor,
indiferent de metoda prin care au fost transmise acestea;
Instrăinarea datelor cu caracter personal
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GRADINITA RASARIT NR. 2 nu va vinde datele dvs. personale unor terțe părți și va
împărtăși informații numai în cazul în care este necesar pentru reprezentarea unui interes
legitim din partea noastră sau este necesar pentru respectarea unei obligații legale.
GRADINITA RASARIT NR. 2 nu împărtășește în mod voluntar datele cu caracter personal
furnizate gradiniției unei instituții terțe fără consimțământul specific al persoanei vizate.

Refuzul reprezentantilor legali ai copiilor, de a transmite către GRADINITA RASARIT
NR. 2, datele cu caracter personal si/sau de a permite prelucrarea de către GRADINITA
RASARIT NR. 2 a datelor cu caracter personal conduce la imposibilitatea prestării de
servicii care au legătură cu activitatea principala a Gradinitei Rasarit nr. 2.
Declar prin prezenta ca am luat la cunostinta politica de securitate a datelor cu
caracter personal a gradinției GRASARIT NR. 2 si ca sunt de acord cu prelucrarea acestora
de catre GRADINITA RASARIT NR. 2.
Nume si prenume
Data
Semnatura ___________________________________
Date personale cu caracter sensibile pentru minori:
• filmari si fotografii de grup realizate in cadrul activitatilor Gradinitei Rasarit nr. 2.
Acestea sunt prelucrate in scopul de a promova evenimentele desfasurate, fara focalizarea pe
un anumit copil si pot fi publicate pe site-ul gradinitei, facebook sau alte publicatii si
material ale gradiniției RASARIT NR. 2. Aceste date vor fi stocate pe termen de 5 ani.
Lipsa consimțământului dumneavoastră pentru folosirea imaginii copilului nu va avea
absolut nici o consecință asupra încheierii contractului. Aveți dreptul ca în orice
moment să vă retrageți consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor cu
caracter personal. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrărilor
efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
Declar prin prezenta ca sunt de acord / nu sunt de acord cu prelucrarea imaginilor copilului
meu de catre GRADINITA RASARIT NR. 2 in conditiile de mai sus.
Nume si prenume
Data
Semnatura __________________________________

