Data przyjęcia karty zgłoszenia:

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału żłobkowego
w Przedszkolu Miejskim nr 13 w Będzinie
1. Dane dziecka:
Imię i nazwisko dziecka
Data i miejsce urodzenia
PESEL dziecka
Adres zamieszkania

1. Dane rodziców/opiekunów dziecka:
Imię i nazwisko matki/opiekunki
PESEL
Adres miejsca zamieszkania

Adres poczty elektronicznej i numery
telefonów kontaktowych – o ile je
posiada
Miejsce pracy lub miejsce pobierania
nauki

Imię i nazwisko ojca/opiekuna
PESEL
Adres miejsca zamieszkania

Adres poczty elektronicznej i numery
telefonów kontaktowych – o ile je
posiada
Miejsce pracy lub miejsce pobierania
nauki

3. Pobyt dziecka w placówce:
1) Godziny pobytu dziecka w placówce: od ................... do .....................
2) Posiłki: śniadanie  obiad  podwieczorek 1

1

wybrany posiłek zaznaczyć znakiem „x”

4. Dodatkowe dołączone do karty informacje o dziecku2:
1.

Informacja o stanie zdrowia, zalecenia lekarskie

2.

Stosowana dieta

3.

Informacja o rozwoju psychofizycznym dziecka

5. Informacje związane z zapisem do oddziału żłobkowego3:
1.

Dziecko wychowywane przez samotną matkę lub samotnego ojca

2.

Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej

3.

Dziecko obojga pracujących lub studiujących rodziców

4.

Dziecko z rodziny wielodzietnej

5.

Dziecko niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki

6. Osoby upoważnione do odbioru dziecka z oddziału żłobkowego:
Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

Numer dowodu osobistego

7. Oświadczenia:
1) Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w karcie zgłoszenia oraz w załącznikach są
zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym oraz że jestem świadomy/a
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.4
2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie
zgłoszenia i załącznikach dla celów związanych z przyjęciem dziecka do żłobka.
3) Potwierdzam otrzymanie „Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych”, stanowiącej
załącznik do niniejszego wniosku.
Będzin, dnia .............................

...............................................................
(czytelny podpis matki/opiekunki prawnej)

...............................................................
(czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego)

8. Decyzja o przyjęciu dziecka do oddziału żłobkowego w PM nr 13 w Będzinie:

2

Wpisać we właściwym miejscu „tak” lub „nie”.
Wpisać we właściwym miejscu „tak” lub „nie”. Wybrana sytuacja powinna być potwierdzona
stosownym dokumentem stanowiącym załącznik do karty zgłoszenia.
4
Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
3
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Załącznik do karty zgłoszenia dziecka do oddziału
żłobkowego w Przedszkolu Miejskim nr 13 w Będzinie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przyjęcia dziecka do oddziału
żłobkowego w Przedszkolu Miejskim nr 13 w Będzinie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e i art. 9
ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku 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 „RODO”), informuje się:
1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 13
w Będzinie.
2. Administrator danych osobowych – Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 13 w Będzinie –
przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa
oraz na podstawie udzielonej zgody.
3. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Przedszkolu Miejskim nr 13: 42-500
Będzin, ul. Stanisława Skalskiego 4; mail: marekwozniak@marwikpoland.pl
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie
usług opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych, na podstawie której sprawowana
jest opieka nad dzieckiem w żłobku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011
roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do złożenia
i rozpatrzenia wniosku o przyjęcie do oddziału żłobkowego w Przedszkolu Miejskim 13
w Będzinie. Brak podania danych osobowych uniemożliwia przeprowadzenia procedury
przyjęcia do żłobka. Podanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail jest
dobrowolne. Niepodanie numeru telefonu oraz adresu e-mail będzie skutkowało
informowaniem wnioskodawcy wyłącznie drogą pocztową.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku gdy
dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
w przypadku gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane
lub w inny sposób przetwarzane,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

Uwaga:
Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych nie należy dołączać do karty zgłoszenia do żłobka.
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