
Załącznik nr 3
do Regulaminu Rekrutacji

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA  
DO ŻŁOBKA im. KUBUSIA PUCHATKA W DZIAŁOSZYNIE

Data wpływu
Numer ewidencyjny
Podpis osoby przyjmującej

DANE DZIECKA

DANE  IDENTYFIKACYJNE  DZIECKA  

imię/imiona

nazwisko

PESEL
w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Data urodzenia dzień miesiąc rok

Miejsce urodzenia

DANE ADRESOWE DZIECKA

adres zamieszkania

   DANE KONTAKTOWE RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH
DANE MATKA/OPIEKUN PRAWNY OJCIEC/ OPIEKUN PRAWNY

imiona

nazwisko

telefon kontaktowy

PESEL

adres e-mail

adres zamieszkania

miejsce  pracy  lub
pobierania nauki

LICZBA CZŁONKÓW RODZINY

DZIECI Liczba dzieci : Wiek dzieci :

Deklaruję, iż wyżej wymienione dziecko będzie uczęszczało do żłobka
 im. Kubusia Puchatka w Działoszynie od dnia…….........……………….............................

Pozostałe informacje dotyczące rodziców (np. oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka)……………………………………….……...................................
………………………………………………………………….......…..……….……..........



Wskazania zdrowotne od lekarzy, informacja o stanie zdrowia dziecka
(w tym przyjmowanie leków).................................................................................................
……………………………………………………………………………….………............
Lista produktów, na które dziecko jest uczulone…………………………..........................
……………………………………………………………………….………………............
Godziny drzemki……………………………………………………......……….................
Deklarowany czas pobytu dziecka w żłobku:
od godz. …..... do godz.............

Czy dziecko korzysta z pieluchy:cały dzień/tylko do spania/nie korzysta.
Godziny przyjmowania mleka modyfikowanego (proszę określić ilość i z czego dziecko      
pije: butelka/kubek niekapek)……………………..............................................................
…...........................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................

Preferencje dziecka (np.w co się lubi bawić, co je uspakaja, czego nie lubi,
czego się boi)………………………...................................................................................
………………………………………………………………………………….................
……………………………………………………………….………………………........
Oczekiwania rodziców wobec żłobka i inne uwagi:
…..........................................................................................................……………........
…..........................................................................................................……………........
…..........................................................................................................……………........
…..........................................................................................................……………........

Oświadczam, że podane przeze mnie informacje w niniejszej deklaracji są zgodne
ze stanem faktycznym oraz zobowiązuję się do aktualizacji powyższych danych w przypadku 
ich zmiany.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………… …......…...…..................................
miejscowość, data podpis/y osób wnioskujących o przyjęcie dziecka

           

PONIŻSZĄ TABELĘ WYPEŁNIA DYREKTOR ŻŁOBKA

1. Przyjęcie dziecka do Żłobka im. Kubusia Puchatka w Działoszynie

a) przyjęto dziecko od dnia

b) wpisano dziecko na listę rezerwową Żłobka
dnia

 
Liczba porządkowa na liście:

c) nie przyjęto z powodu

Data Podpis Dyrektora

  



KLAUZULA INFORMACYJNA

1.  Na  podstawie  art.  13  ust.  1  i  ust.  2,  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  
Rady  (UE)  2016/679  z  27.4.2016  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 (dalej:  RODO).  Informujemy,  że:   Administratorem  
Pana/ Pani danych oraz danych Pani/Pana dziecka  jest  Dyrektor Żłobka im Kubusia  
Puchatka w Działoszynie mgr Mariola Bułacz

2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
(IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Jeśli ma  
Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
raz  danych  Pani/Pana  dziecka  w  zakresie  działania  Administratora  Danych,  a  także  
przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: kontakt@iszd.pl

3.  Pani/Pana  dane  osobowe  oraz  dane  Pani/Pana  dziecka  są  przetwarzane  w  celu  
przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu wykonania  
obowiązku prawnego nałożonego przepisami - ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2021.75 t.j. z dnia 2021.01.13).

Podanie danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/ Pana dziecka jest wymogiem ustawowym,

4.  Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/ Pana dziecka w ściśle  
określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. 
W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym 
podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są szczególne przepisy prawa lub  
właściwie  skonstruowane,  zapewniające  bezpieczeństwo  danym  osobowym,  umowy  
powierzenia danych do przetwarzania.

5. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż 5lat,
a w przypadku nieprzyjęcia do placówki – przez okres jednego roku.

6. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich  i dziecka danych  
osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7.  Dane  Pani/Pana  oraz  dane  Pani/Pana  dziecka  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  
zautomatyzowany i nie będą profilowane.

8. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora 
Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

 

Oświadczam,  że  zapoznałam/em  się  z  powyższą  klauzulą  informacyjną,
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 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  oraz  z
ustawą z  dnia  10  maja 2018 r.  o  ochronie  danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.  z  dnia
2019.09.19)

....................................        ….............. …....................................
miejscowość, data                                              ( podpis rodziców/opiekunów prawnyc

mailto:kontakt@iszd.pl


Działoszyn, dnia.............………r.

Oświadczenie

Ja niżej podpisany …...............................................................................................
rodzic dziecka.........................................................................  (imię i nazwisko dziecka)

oświadczam, że :
TAK/NIE* jestem zameldowany/ zamieszkuję* na terenie gminy i miasta Działoszyn pod  
następującym    adresem:........................................................................................................
TAK/NIE* rodzic dziecka/ współmałżonek jestem zameldowany/ zamieszkuje na terenie 
gminy i miasta Działoszyn pod następującym adresem:.......................................................
Oświadczam, że podane przeze mnie informacje w niniejszej deklaracji są zgodne
ze stanem faktycznym oraz zobowiązuję się do aktualizacji powyższych danych w przypadku 
ich zmiany.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………… …......…...…..................................
miejscowość, data podpis/y osób wnioskujących o przyjęcie dziecka

* - niepotrzebne skreślić

           

Działoszyn, dnia..........……….r.

Oświadczenie

Ja niżej podpisany …................................................................................rodzic
dziecka.................................................(imię i nazwisko dziecka)  oświadczam , że jestem 
zatrudniony / uczę się* …...............................................................( nazwa, miejsce zakładu 
pracy/ uczelni) w pełnym / niepełnym wymiarze czasu pracy/*...........(podać wymiar czasu 
pracy) w trybie stacjonarnym.
Drugi rodzic dziecka/ współmałżonek jestem zatrudniony /  uczy się* …...........................
(nazwa,  miejsce  zakładu  pracy/  uczelni)  w  pełnym  /  niepełnym  wymiarze  czasu  
pracy/............. (podać wymiar czasu pracy) /w trybie stacjonarnym.

Oświadczam, że podane przeze mnie informacje w niniejszej deklaracji są zgodne
ze stanem faktycznym oraz zobowiązuję się do aktualizacji powyższych danych w przypadku 
ich zmiany.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………… …......…...…..................................
miejscowość, data podpis/y osób wnioskujących o przyjęcie dziecka

           

* - niepotrzebne skreślić

           



              

Działoszyn, dnia …........……….r.

Oświadczenie

Ja niżej podpisany …................................................................................rodzic
dziecka..............................................…………….(imię i nazwisko dziecka)  oświadczam, że

jestem/nie jestem* rodzicem samotnie wychowującym dziecko i nie mam nikogo, kto by mógł 
zapewnić opiekę dziecku w trakcie świadczenia przeze mnie pracy.
Oświadczam, że podane przeze mnie informacje w niniejszej deklaracji są zgodne
ze stanem faktycznym oraz zobowiązuję się do aktualizacji powyższych danych w przypadku ich
zmiany.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………… …......…...…..................................
miejscowość, data podpis/y osób wnioskujących o przyjęcie dziecka

           

Działoszyn, dnia.........………..r.

Oświadczenie

Ja niżej podpisany …......…..........................................................................................
rodzic dziecka...............................................………..(imię i nazwisko dziecka) oświadczam,
że  iż  moje  dziecko  posiada/  nie  posiada*  orzeczenie  o  niepełnosprawności  zgodnie  z  
przedstawionym  do wglądu dokumentem.
Oświadczam, że podane przeze mnie informacje w niniejszej deklaracji są zgodne
ze stanem faktycznym oraz zobowiązuję się do aktualizacji powyższych danych w przypadku 
ich zmiany.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………… …......…...…..................................
miejscowość, data                  podpis/y osób wnioskujących o przyjęcie dziecka

* - niepotrzebne skreślić
           

       
 



Działoszyn, dnia........………..r.

Oświadczenie

Ja  niżej  podpisany  …............................................................................................  
rodzic dziecka..............................…………………..(imię i nazwisko dziecka) oświadczam,
że  posiadam / nie posiadam* orzeczenie o niepełnosprawności zgodnie 
z przedstawionym  do wglądu dokumentem.
Oświadczam, że podane przeze mnie informacje w niniejszej deklaracji są zgodne
ze stanem faktycznym oraz zobowiązuję się do aktualizacji powyższych danych w przypadku 
ich zmiany.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………… …......…...…..................................
miejscowość, data              podpis/y osób wnioskujących o przyjęcie dziecka

                  

Działoszyn, dnia …......………...r.

Oświadczenie

Ja  niżej  podpisany  …............................................................................................  
rodzic  dziecka.....................................................................(imię  i  nazwisko  dziecka)  
oświadczam, że wychowuję …..(liczba dzieci) w mojej rodzinie .
Oświadczam, że podane przeze mnie informacje w niniejszej deklaracji są zgodne
ze stanem faktycznym oraz zobowiązuję się do aktualizacji powyższych danych w przypadku 
ich zmiany.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………… …......…...…..................................
miejscowość, data               podpis/y osób wnioskujących o przyjęcie dziecka


