KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO GMINNEGO ŻŁOBKA
„PRZYSTANEK MALUSZKA” W NIEDZICY
1. INFORMACJE OGÓLNE:
Imię i nazwisko dziecka: ............................................................................................................
Data urodzenia dziecka i PESEL: .............................................................................................
Adres zamieszkania dziecka: ....................................................................................................
Dziecko będzie uczęszczać do Żłobka od dnia: .......................................................................
Numer telefonu kontaktowego: .................................................................................................
Przewidywany dzienny czas pobytu dziecka od godz. .................. do godz. ........................
Rodzaje posiłków, z których dziecko będzie korzystało:
a) śniadanie □
b) II śniadanie □
c) obiad

□

d) podwieczorek

□

2. DANE O RODZICACH / OPIEKUNACH PRAWNYCH:

MATKA
1.

Imię:

2.

Nazwisko:

3.

PESEL:

4.

Adres zamieszkania:

5.

Nazwa i adres zakładu
pracy/uczelni:

6.

Numer telefonu:

7.

Adres email:

OJCIEC

3. WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU (stan zdrowia, eliminacje pokarmowe, alergia,
dieta jeśli jest stosowana, wskazania bądź przeciwwskazania poradni specjalistycznych wydane
w wyniku przeprowadzonych badań lub leczenia szpitalnego)
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. INNE UWAGI RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. OŚWIADCZENIA (zaznaczyć właściwe)
Oświadczam, że:






dziecko jest zamieszkałe na terenie Gminy Łapsze Niżne
oboje rodziców (opiekunów prawnych) dziecka pracuje / uczy się w systemie dziennym*
samotnie wychowuję dziecko*
dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej (troje dzieci lub więcej),
posiadam (rodzic/opiekun prawny) orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności / całkowitej niezdolności do pracy*

*przed podpisaniem umowy istnieje konieczność dostarczenia dokumentu potwierdzającego w/w sytuację do
wglądu (zaświadczenie z zakładu pracy, uczelni, pozew sądowy lub pismo potwierdzające rozwód lub
otrzymywanie alimentów, dokument potwierdzające niepełnosprawność lub niezdolność do pracy).

Oświadczam, iż wszystkie zawarte we wniosku oświadczenia są zgodne z prawdą, jestem
świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Oświadczam, że we wszystkich dokumentach związanych z uczęszczaniem dziecka do żłobka,
podpis jednego z rodziców jest wiążący.
Zostałam/em poinformowana/y, że złożenie niniejszej karty nie jest równoznaczne
z przyjęciem mojego dziecka do Żłobka.
Zobowiązuję się do:
- przestrzegania postanowień Statutu Żłobka,
- przestrzeganie postanowień Regulaminu Organizacyjnego Żłobka,
- odbierania dziecka ze Żłobka osobiście lub przez osobę upoważnioną na piśmie,
- przyprowadzania do Żłobka tylko zdrowego dziecka,
- uczestniczenia w zebraniach rodziców.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Żłobka
„Przystanek Maluszka” w Niedzicy, ul. 3 Maja 70, kod pocztowy 34-441,
adres e-mail: zlobek@lapszenizne.pl, tel. 18 26 33 44 023.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 ust.1c
RODO na podstawie wymogów określonych w przepisach prawa pracy w celu wykonania
zadań związanych z przyjmowaniem uczniów (wychowanków) oraz realizacją procesu
edukacyjnego
Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest Pan Kamil Gałązka,
adres e-mail: nowator@nowator.edu.pl.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami
prawa oraz ustalony w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO,
prawo do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO
z zastrzeżeniem ust. 3, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18
RODO, prawo do cofnięcia zgody. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkuje
realizację zadań dydaktyczno – wychowawczych.
Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani
przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami.
…………………………….…….……………………………………………………………….
(imię, nazwisko prawnego opiekuna)
miejscowość i data
……………………………………………….
(podpis osoby/prawnego opiekuna dziecka,
której dane osobowe będą przetwarzane)

