…………………………..

Pieczęć żłobka

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO
„ŚWIETLIKI”
I. INFORMACJE OGÓLNE O DZIECKU

1. Imię i nazwisko: ……………………………………….………………………………………....
2. Data urodzenia: ……………………….……………..………………………………………….…
3. Pesel:…………………………………………..……………………………………………….....
4. Rodzeństwo( liczba i wiek) :………………….…………...………………………………….… .
5. Adres zamieszkania: …………………………………………………..……………………….…..
6. Deklarowany dzienny czas pobytu dziecka w żłobku: od godz. ………….... do ………….…….
7. Czy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności TAK/NIE. Jeśli tak, proszę
dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności.
8. Dane o stanie zdrowia dziecka: ( alergie, choroby przewlekłe, stosowana dieta itp.)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
II. DANE O RODZICACH / OPIEKUNACH
MAMA /opiekun :
Imię i Nazwisko:……………………………………………………………………………………...
Adres zamieszkania:……………………………………………………………………………….....
Miejsce pracy:………………………………………………………………………………………..
Telefon:………………………………………………………………………………….…………....
Adres e-mail:……………………………………………………………………………………...…
PESEL:………………………………………………………………………………………………...
TATA /opiekun :
Imię i Nazwisko:………………………………………………………………………………….…...
Adres zamieszkania:………………………………………………………………………………..….
Miejsce pracy: ………………………………………………………………………………………...
Telefon:………………………………………………………………………………………….…….
Adres e-mail:………………………………………………………………………………...………
PESEL:…………………………………………………………………………………………...……

Klauzula informacyjna dla osoby składającej kartę zgłoszenia
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Żłobek Samorządowy „Świetliki”
w Chełmku z siedzibą przy ul. Brzozowej 7A. Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, nr telefonu) będą
przetwarzane w celu realizacji rekrutacji do żłobka. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym, niż
upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez
Państwa zgoda. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania ważności upoważnienia.
Posiadają Państwo prawo do:
 żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia
przetwarzania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych,
 wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rekrutacji i zakwalifikowania
dziecka do placówki. Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod
poniższe dane kontaktowe:
Dane kontaktowe administratora danych:
ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY „ŚWIETLIKI” , ul. Brzozowa 7A, 32-600 Chełmek
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.zlobek@chelmek.pl

……………………….………………………………….…………………………….
data i podpis rodziców / opiekunów

