KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO ŻŁOBKA NR 1 W AUGUSTOWIE
ul. Kilińskiego 6, Tel. 876432469
Imię i nazwisko dziecka ...........................................................................................................
Data i miejsce urodzenia ..................................................................
PESEL ....................................................................
Adres zamieszkania
Adres stałego zameldowania
ul. ......................................................................... ul. ...............................................................
............................................................................
...................................................................
Przyjęcie dziecka do żłobka od dnia ............................................................................................
DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW*:
MATKA/OPIEKUNKA*:

OJCIEC/OPIEKUN*:

Imię i nazwisko......................................................
Telefon

...............................................

................................................

..................................................

Zakład pracy:

(pieczęć zakładu pracy)

(pieczęć zakładu pracy)

Godziny pracy:................................................
Rodzaj pracy: Stała/dorywcza/zasiłek*

...................................................
Rodzaj pracy: Stała/dorywcza/zasiłek*

NUMERY TELEFONÓW KONTAKTOWYCH:
.................................................................................................................................................
RODZINA: pełna/niepełna*1
WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU:
1. Przebyte choroby..............................................................................................................
...........................................................................................................................................
2. Opieka poradni specjalistycznych.....................................................................................
...........................................................................................................................................
3. Nietolerancja pokarmów...................................................................................................
...........................................................................................................................................
4. Przyzwyczajenia i nawyki (ssanie smoka, spanie z pieluchą, przytulanką,
itp.)....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:

1 1

Przestrzegania postanowień Statutu Żłobka.

* Niepotrzebne skreślić



Podawania do wiadomości

żłobka

jakichkolwiek zmian zawartych

w informacjach w niniejszej karcie.


Regularnego uiszczania opłat za żłobek w wyznaczonym terminie.



Przyprowadzania i odbierania dziecka ze żłobka osobiście lub przez osobę dorosłą
upoważnioną do odbierania, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo.



Przyprowadzania do żłobka tylko zdrowego dziecka.



Uczestniczenia w zebraniach rodziców.

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO
RODZINY:
Powyższe informacje są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach
oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka i są udostępnione tylko opiekunom, którzy są
zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.
OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO/ INNEJ OSOBY, KTOREJ
SĄD POWIERZYŁ SPRAWOWANIE OPIEKI NAD DZIECKIEM
1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r.
Kodeks Karny (Dz. U. 2016 poz.1137) oświadczam, że dane przedstawione we wniosku
zgłoszenia dziecka do żłobka są prawdziwe.
2. Oświadczam, że zapoznałam(em) się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu
danych osobowych.

Data..................................................

Czytelne podpisy obojga rodziców/opiekunów*2
..............................................................
..............................................................

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
2

*2 Niepotrzebne skreślić

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Żłobek Nr 1 w Augustowie reprezentowany przez
Dyrektora Panią Grażynę Polkowską. Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem telefonu
…………………. lub za pomocą poczty elektronicznej zlobek@post.pl
2. Kontakt do inspektora ochrony danych, email: kontakt.itrs@gmail.com.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a) przeprowadzenia rekrutacji i świadczenia usług opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z art. 6 ust. 1. lit c i e
RODO
b) zawarcia umowy z rodzicami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO
c) promowania działań administratora np. poprzez publikację wizerunku za wyrażoną zgodą zgodnie z art. 6 ust.
1 lit. a RODO.
4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do danych
osobowych i uzyskania ich kopii, poprawiania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania danych
osobowych, przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Mają Państwo prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
5. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, ma ona prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych osobowych w dowolnej chwili, w formie, w jakiej została ona wyrażona.
6. Dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych
osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe,
ubezpieczeniowe i in.
7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu
profilowaniu.
8. Administrator danych dopuszcza przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej w postaci wizerunku i osiągnięć dziecka na portalu Facebook na podstawie odrębnie
udzielonej zgody.
9. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983
r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.) przez okres niezbędny do
realizacji celów przetwarzania zgodnie z przepisami prawa, zapisami dokonanymi w umowach oraz w
wyrażonych zgodach.
10. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, są Państwo zobowiązani do ich podania.
Konsekwencją niepodania będzie brak możliwości świadczenia usług. Podanie danych w przypadku zgody na
przetwarzanie danych jest dobrowolne.

