DEKLARACJA WSTĘPNA DOTYCZĄCA PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŻŁOBKA

Data wpływu: …………………………………..
Numer ewidencyjny rejestru: ……………………………………..

Podpis osoby przyjmującej: …………………………………………
I. DANE O DZIECKU:
Imię i nazwisko dziecka: .............................................................................................................
Data urodzenia: ..............................................
Numer PESEL: .......................................................
Adres zamieszkania:
.....................................................................................................................................................
II. Deklaruję, że wyżej wymienione dziecko będzie uczęszczało do: Żłobka Gminnego
w Warcie przy ul. Koźmińskiej 11, 98-290 Warta od dnia: ………………………….. do dnia
……………………………
III. DANE O RODZICACH/OPIEKUNACH PRAWNYCH/innych osobach, którym sąd
powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, zwanych dalej matką, ojcem:
1. Dane matki:
Imię i nazwisko: ……………………………………......................
Numer PESEL: ............................................
Adres miejsca zamieszkania:
………………………………………………….……………………..………………………..
Telefony kontaktowe:
.....................................................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej:
……………………………………………..…………….…………..…………………………
Miejsce pracy lub
miejsce pobierania nauki
w szkole/szkole wyższej:
……………………………..…………………………………………………………………….
2. Dane ojca:
Imię i nazwisko: ……………………………………....................
Numer PESEL:.............................................

Adres miejsca zamieszkania:
……………………………………………………………….……….………………………
Telefony kontaktowe:
................................................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej:
………………………………………………………………….…………………………..
Miejsce pracy lub
miejsce
pobierania nauki
w szkole/szkole wyższej:
………………………………………………………………………………………………..…
IV. Pozostałe informacje dotyczące wyżej wymienionego dziecka:
- ilość rodzeństwa: ………
- wiek rodzeństwa (podać po przecinku): ……………………..……………………..
- rodzeństwo uczęszczało do Żłobka Gminnego w Warcie: TAK/NIE*
-orzeczona niepełnosprawność: TAK/NIE* (jeżeli tak, to jakiego rodzaju):
………………..………………….………………………………………………………………
• W przypadku zakwalifikowania dziecka do żłobka zobowiązuję się do podpisania umowy
oraz dostarczenia, we wskazanym przez dyrektora terminie, dokumentów niezbędnych
w procesie rekrutacji i zapewnienia dziecku prawidłowej opieki.
• 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.

Miejscowość, data:………………..………………….

Czytelny podpis osoby wypełniającej: ………………….………………………
* niewłaściwe skreślić

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów 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, jest Żłobek Gminny w Warcie, ul.
Koźmińska 11, 98-290 Warta, 43 8288914, zlobekwarta@gmail.com a czynności w sprawach
zakresu ochrony danych osobowych dokonuje Dyrektor.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: zlobekwarta@gmail.com, 43 8288914.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja przepisów prawa dot. zasad
organizowania
i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011
r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
4. Celem przetwarzania danych, o których mowa w pkt 3 jest objęcie dziecka opieką
w Żłobku.
5. Dane osobowe, o których mowa w pkt 3 będą przechowywane zgodnie z Instrukcją
Archiwalną obowiązującą w Żłobku Gminnym w Warcie.
6. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do
danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia
danych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na
podstawie przepisów prawa.

Potwierdzenie zapoznania się z informacją: ……………………………….…………………...

