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

Imię i nazwisko…………………........................................................................................................
Data i miejsce urodzenia………………………………………Pesel………………………………
Adres zamieszkania………………………………………………………………………………….

2.DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW

Imię i nazwisko Matki………………………………………… Pesel……………………………..
Numer telefonu………………………………............. Adres e-mail………………………………
Miejsce pracy z numerem telefonu……………………………………………………………………
Imię i nazwisko Ojca……………………………….................. Pesel………………………………
Numer telefonu……………………………………… Adres e-mail……………………………….
Miejsce pracy z numerem telefonu…………………………………………………………………..

3. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU (stałe choroby, wady
rozwojowe, alergie, przebyte choroby zakaźne, leki przyjmowane na stałe)
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
Data planowanego rozpoczęcia uczęszczania do żłobka………………………………………………
Do Karty Zgłoszenia dołączam/y wypełnione Załączniki nr 1 i 2 dotyczące zgody na przetwarzanie danych
osobowych moich/naszych i dziecka niezbędne w procesie rekrutacji.

…………………………………
(data)

……………………………………….
(podpisy Rodziców/ prawnych opiekunów)
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Wymagane dokumenty składane wraz z Kartą zgłoszenia Dziecka do Żłobka

Kryterium

Bezrobocie lub bierność zawodowa rodzica/opiekuna

Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie

Niepełnosprawność dziecka
Niepełnosprawność rodzica/opiekuna kandydata

Dokumenty
potwierdzające
Załączniki: zaświadczenie z
Powiatowego Urzędu Pracy
o posiadaniu statusu osoby
bezrobotnej/ lub /
oświadczenie
rodzica/opiekuna o
nieaktywności zawodowej .
Załączniki: prawomocny
wyrok
sądu rodzinnego
orzekający
rozwód
lub
separację/
orzeczenie
o
władzy rodzicielskiej, lub
akt zgonu rodzica/opiekuna.
Załącznik: orzeczenie
niepełnosprawności.

o

Załącznik: orzeczenie
o
niepełnosprawności lub o
stopniu niepełnosprawności
lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu
osób
niepełnosprawnych .

Załączniki: potwierdzenie z
Rodzice/opiekunowie (oboje) pracujący zawodowo lub zakładu pracy na karcie
uczący się
przyjęcia dziecka do żłobka,
bądź zaświadczenie o
zatrudnieniu/ zaświadczenie
z uczelni lub szkoły/ wydruk
z CEIDG o działalności
gospodarczej.

Dzieci z rodzin wielodzietnych

Załącznik: oświadczenie
rodzica/opiekuna
potwierdzające
wielodzietność.
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Załącznik nr 1 do Karty Zgłoszenia Dziecka do Samorządowego Żłobka w Jedliczu

Ja,
niżej
podpisana/ny
………………….
(imię
i
nazwisko),
zam. …………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych w podanym zakresie:
Imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, adres
poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu, adres miejsca pracy z numerem telefonu
przez Gminę Jedlicze i Samorządowy Żłobek w Jedliczu w celach procesu rekrutacji dzieci
do Samorządowego Żłobka w Jedliczu, zawarcia i wykonania umowy określającej zasady
przyjęcia i uczęszczania dziecka do Samorządowego Żłobka w Jedliczu, względnie
dochodzenia roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy
określającej zasady przyjęcia i uczęszczania dziecka do Samorządowego Żłobka w Jedliczu
oraz mogą być udostępniane innym podmiotom w celu wykonania w/w umowy
oraz dochodzenia roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
w/w umowy).
Przetwarzanie danych osobowych nastąpi na zasadach określonych w ustawie z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)
oraz w Rozporządzeniu 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. U. U.E. z 2016 r. poz. 4.5,
zwanym dalej rozporządzenie RODO).
Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany, iż przysługuje mi prawo
do dostępu do treści moich danych osobowych oraz do ich poprawiania na zasadach
przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu RODO, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych niezgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych, rozporządzeniem RODO oraz niniejszą umową, a także prawo do wycofania
zgody na przetwarzania danych osobowych. Wszelkie w/w oświadczenia wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności. Jednocześnie oświadczam, że zostałem
poinformowany, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania
moich danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Jednocześnie oświadczam, że posiadam informację, że administratorem moich
danych osobowych będzie Dyrektor Samorządowego Żłobka w Jedliczu.
Jednocześnie oświadczam, że podanie danych osobowych jest dobrowolne,
jak również że są one zgodne z prawdą.
Zgoda zostaje udzielona na czas procesu rekrutacji oraz okres obowiązywania
umowy określającej zasady przyjęcia i uczęszczania dziecka do Samorządowego Żłobka w
Jedliczu.

Podpis rodzica
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Załącznik nr 2 do Karty Zgłoszenia Dziecka do Samorządowego Żłobka w Jedliczu

Ja,
niżej
podpisana/ny
………………….
(imię
i
nazwisko),
zam. …………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
mojego dziecka ………………. (imię i nazwisko), zam. ……………………. w podanym
zakresie:
Imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, data i miejsce urodzenia, numer PESEL
przez Gminę Jedlicze i Samorządowy Żłobek w Jedliczu w celach procesu rekrutacji dzieci
do Samorządowego Żłobka w Jedliczu, zawarcia i wykonania umowy określającej zasady
przyjęcia i uczęszczania dziecka do Samorządowego Żłobka w Jedliczu, względnie
dochodzenia roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy
określającej zasady przyjęcia i uczęszczania dziecka do Samorządowego Żłobka w Jedliczu
oraz mogą być udostępniane innym podmiotom w celu wykonania w/w umowy
oraz dochodzenia roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
w/w umowy).
Przetwarzanie danych osobowych nastąpi na zasadach określonych w ustawie z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)
oraz w Rozporządzeniu 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. U. U.E. z 2016 r. poz. 4.5,
zwanym dalej rozporządzenie RODO).
Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany, iż przysługuje mi prawo
do dostępu do treści danych osobowych mojego dziecka oraz do ich poprawiania
na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu RODO, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych niezgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych, rozporządzeniem RODO oraz niniejszą umową, a także
prawo do wycofania zgody na przetwarzania danych osobowych. Wszelkie
w/w oświadczenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Jednocześnie
oświadczam, że zostałem poinformowany, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania danych osobowych mojego dziecka, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
Jednocześnie oświadczam, że posiadam informację, że administratorem moich
danych osobowych będzie Dyrektor Samorządowego Żłobka w Jedliczu.
Jednocześnie oświadczam, że podanie danych osobowych jest dobrowolne,
jak również że są one zgodne z prawdą. Ponadto oświadczam, że moje dziecko ma mniej niż
16 lat.
Zgoda zostaje udzielona na czas procesu rekrutacji oraz okres obowiązywania
umowy określającej zasady przyjęcia i uczęszczania dziecka do Samorządowego Żłobka w
Jedliczu.

Podpis rodzica
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