
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA - 2022
Żłobek niepubliczny „Leśne skrzaty”

Formularz proszę wypełnić drukowanymi literami, podpisać i przesłać skan lub zdjęcie  na
adres e-mail: lesneskrzatyzlobek@gmail.com. Wszystkie pola formularza należy wypełnić.

I. DANE DZIECKA / RODZICÓW (opiekunów prawnych)

1. Imię dziecka (imiona)

Nazwisko dziecka

2. Adres zamieszkania dziecka

3. PESEL dziecka

4. Data urodzenia dziecka

5. Imiona i nazwiska
rodziców/opiekunów
prawnych dziecka oraz
kontakt telefoniczny

Matk
a

Ojciec

6. Pełny adres miejsca pracy
rodziców/opiekunów
prawnych dziecka
(nazwa zakładu pracy, adres
telefon)

Matka

Ojciec

7. Podział wiekowy dziecka
(na dzień składania
formularza)

Zaznaczyć znakiem „X”

20 tyg. – 12 miesiąc

13 – 23 miesiąc

24 – 36 miesiąc

powyżej 37 miesiąca

8. Inne uwagi o dziecku

Zaznaczyć znakiem „X”

Stopień i symbol
niepełnosprawności

Stała choroba TAK

NIE

Przyjmowanie stałych leków TAK

NIE

Inne (podać
nazwę choroby,
schorzenia, itp.)



Żłobek niepubliczny „ Leśne skrzaty” e-mail: lesneskrzatyzlobek@gmail.com ul. Drzęczewska 9, 63-820
Piaski
Tel. 663 231 466

II. ZOBOWIĄZANIE DOTYCZĄCE UISZCZANIA OPŁAT ZA ŻŁOBEK ORAZ DEKLARACJA
ZAWARCIA UMOWY.

Ja, niżej podpisana (-y) zobowiązuję się do regularnego i terminowego dokonywania opłat
związanych z korzystaniem przez moje dziecko z placówki i deklaruje podpisanie umowy o
świadczenie usług opieki.

…………………………………………………………
……………………………………………………………………… Miejscowość, data podpis
rodzica/opiekuna prawnego

III. KLAUZULA INFORMACYJNA

Żłobek niepubliczny „ Leśne skrzaty” Małgorzata Rucińska spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych – art. 13
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), informuje, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Żłobek niepubliczny „Leśne skrzaty” Małgorzata Rucińska z siedzibą przy ul.
Drzęczewskiej 9, 63-820 Piaski, NIP: 6961859399, REGON: 389387500, tel. 663 231 466.

2. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych: Małgorzata Rucińska, e-mail: mrucinska_92@wp.pl, tel. 663 231 466 3.
Przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane do celów związanych z naborem dzieci do placówki Żłobek niepubliczny  „Leśne
skrzaty” w Piaskach.
4. Podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych w w/w zakresie:

a. Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. b. Ustawa z
dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2011 nr 45 poz. 235) z późniejszymi zmianami. c.
Regulamin Porządkowy Żłobka.

5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie.
6. Osobie/osobom powierzającej/cym dane osobowe przysługuje prawo do:

a. dostępu do powierzonych danych osobowych,
b. sprostowania powierzonych danych osobowych,
c. usunięcia powierzonych danych osobowych,
d. ograniczenia przetwarzania powierzonych danych,
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania powierzonych danych,
f. przenoszenia powierzonych danych,
g. cofnięcia zgody powierzenia danych w dowolnym momencie,
h. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Żłobek niepubliczny „Leśne skrzaty” nie będzie przekazywała powierzonych danych do osób trzecich, bez uprzedniej zgody ich
właściciela.

8. Żłobek niepubliczny „ Leśne skrzaty” nie będzie profilował zbieranych danych osobowych.
9. Powierzone dane będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa polskiego.
10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu naboru dzieci do placówki Żłobek niepubliczny „Leśne skrzaty”

Małgorzata Rucińska.
11. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych, Żłobek niepubliczny „Leśne skrzaty” nie będzie miał podstaw

prawnych włączenia Karty zgłoszenia dziecka do żłobka do procedury naboru.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), wyrażam zgodę na przetwarzania podanych powyżej przez ze mnie
danych osobowych moich i dziecka/dzieci przez Żłobek niepubliczny „Leśne skrzaty” Małgorzata Rucińska w Piaskach, NIP: 6961859399,

REGON: 389387500,  z siedzibą w Piaskach, ul. Drzęczewska 9, 63-820 Piaski, w celu przeprowadzenia procedury naboru dzieci do żłobka.

IV. ADNOTACJE PODMIOTU PROWADZĄCEGO ŻŁOBEK

Żłobek niepubliczny „ Leśne skrzaty” e-mail: lesneskrzatyzlobek@gmail.com ul. Drzęczewska 9, 63-820
Piaski  Tel. 663 231 466


