Załącznik 1 do Regulaminu Rekrutacji \Dzieci do Samorządowego Żłobka w Jedliczu

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO SAMORZĄDOWEGO ŻŁOBKA W JEDLICZU
1. DANE DZIECKA
Imię
nazwisko

PESEL
Miejsce
zamieszkania
2.DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH
a) matki / opiekuna prawnego
Imię
nazwisko

PESEL
Miejsce
zamieszkania
telefon
e-mail
Miejsce pracy z
numerem telefonu
b) ojca/ opiekuna prawnego
Imię
nazwisko

PESEL
Miejsce
zamieszkania
telefon
e-mail
Miejsce pracy z
numerem telefonu

3. WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU
□ TAK

Niepełnosprawność

□ NIE

Jeżeli tak, to proszę załączyć kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, wraz
z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwskazań uczęszczania do Żłobka

□ TAK

Choroby stałe

□ NIE

Jeżeli tak to jakie? ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

□ TAK

Wady rozwojowe

□ NIE

Jeżeli tak, to jakie? ………………………...…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

□ TAK

Alergie

□ NIE

Jeżeli tak, to na co? ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

□ TAK

Przyjmowane leki

□ NIE

Jeżeli tak, to jakie? ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

□ TAK

Przebyte choroby
zakaźne

□ NIE

Jeżeli tak, to na co? …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

4. Planowany dzień rozpoczęcia uczęszczania do Samorządowego Żłobka w Jedliczu
……………………………
(Data)

Do karty zgłoszenia załączam/y:
Dokument
Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych rodziców/dziecka niezbędne
w procesie rekrutacji
Załączniki potwierdzające spełnienie kryteriów przez matkę

TAK/ NIE
TAK

Załączniki potwierdzające spełnienie kryteriów przez ojca
Kopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka wraz z zaświadczeniem lekarskim
o braku przeciwwskazań uczęszczania do Żłobka
Kopia orzeczenia o niepełnosprawności rodzica

……………………………………………………
………………………………………………………….
(miejscowość data , czytelne podpisy rodziców /opiekunów prawnych )

Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji Dzieci do samorządowego Żłobka w Jedliczu .

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) przekazujemy Państwu wymagane
prawem informacje.
1. Administratorem danych osobowych dzieci oraz rodziców/ opiekunów prawnych jest
Samorządowy Żłobek w Jedliczu, ul. Rejtana 38c, 38-460 Jedlicze, e-mail:
zlobek@jedlicze.pl
2. W żłobku wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych z którym można się
kontaktować we wszelkich sprawach związanych z Pani/Pana oraz dziecka danymi. Jest
nim Pan Patryk Filip. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:liwerbeg@onet.pl
3. Dane osobowe dzieci oraz rodziców/ opiekunów prawnych będą przetwarzane w celu
rekrutacji i objęcia dziecka opieką w żłobku, podstawą prawną przetwarzania danych jest
art. 6 ust. 1 lit c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit b RODO w związku z art. 3a Ustawy z dnia 4
lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Statut Samorządowego Żłobka
w Jedliczu stanowiący załącznik do Uchwały Nr. LIV/409/2018 Rady Miejskiej w
Jedliczu z dnia 16 marca 2018 w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Jedliczu
dla którego organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze, Zarządzenie Nr 5/2020
Dyrektora Samorządowego Żłobka w Jedliczu z dnia 13.05.2020 r.w sprawie
wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji Dzieci Samorządowego Żłobka w Jedliczu, oraz
podjęcia działań do zawarcia oraz realizacji umowy dot. świadczenia usług przez żłobek.
Podstawa prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty z którymi
Administrator podpisał umowę powierzenia danych osobowych np. podmioty doradcze,
obsługujące żłobek w zakresie ekonomiczno-administracyjnym, itp.
5. Dane osobowe dziecka i jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą przekazywane do
państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, poza obszar działania RODO.
6. Dane osobowe rodziców i dziecka przechowywane będą przez okres niezbędny do
realizacji celów ustawowych, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych
rodzica/prawnego opiekuna oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, jeżeli nie
jest to ograniczone innymi zapisami prawnymi.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu wymienionym w pkt. 3 jest
wymogiem ustawowym oraz niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji. Niepodanie
danych skutkuje niemożnością przyjęcia dziecka do żłobka.
10. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w

tym również w formie profilowania.
Dyrektor Samorządowego Żłobka w Jedliczu

KARTA INFORMACYJNA DZIECKA
UCZĘSZCZAJĄCEGO DO SAMORZĄDOWEGO ŻŁOBKA W JEDLICZU.

1. DANE DZIECKA
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………
Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………..

2. DANE RODZICÓW /OPIEKUNÓW
Imię i nazwisko Matki ……………………………………Pesel ………………………………….
Numer telefonu ……………………………………….Adres e-mail……………............................
Miejsce pracy i numer telefonu……………………………………………………………………..

Imię i nazwisko Ojca ……………………………………Pesel ………………………………….
Numer telefonu ……………………………………….Adres e-mail……………............................
Miejsce pracy i numer telefonu……………………………………………………………………..

3. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU (stałe choroby, wady rozwojowe,
alergie, przebyte choroby zakaźne, leki przyjmowane na stałe.)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………….
(miejscowość i data)

…………………………………
(podpisy rodziców/opiekunów)

