FORMULARZ REKRUTACYJNY DO ŻŁOBKA GMINNEGO W WARCIE
Proszę o przyjęcie do Żłobka Gminnego w Warcie od dnia ……………………………..
I. DANE OSOBOWE DZIECKA (wypełniać czytelnie drukowanymi literami)
Nazwisko
Imiona
Data i miejsce urodzenia

PESEL
Adres zameldowania (jeśli jest inny niż zamieszkania)

Adres zamieszkania
Miejscowość
Ulica, nr domu i mieszkania

II. DANE OSOBOWE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW
matka / opiekun prawny

ojciec / opiekun prawny

Imię i nazwisko
PESEL
Adres zamieszkania/zameldowania

Adres zamieszkania/zameldowania (jeśli jest inny niż zamieszkania)

Miejscowość
Ulica, nr domu i mieszkania
Adres e-mail/ numer telefonu
Informacja o zatrudnieniu
Miejsce i czas pracy matki

Miejsce i czas pracy ojca

(nazwa zakładu pracy)

(nazwa zakładu pracy)

Podpis matki/opiekuna prawnego

Podpis ojca/opiekuna prawnego

Warta, dnia ………………………….
III. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU I RODZINIE

Informacje dodatkowe (alergie, dieta, stała choroba, Rodzina wielodzietna, niepełnosprawność dziecka)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Inne informacje o dziecku ……………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Deklaracja

Dziecko będzie przebywać w żłobku w godzinach: od ………………………..do…………………….

IV. INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z 2018 r. poz. 138.
ze zm.) dane osobowe dotyczące dzieci i ich rodziców zbierane są w celu rekrutacji i prowadzenia niezbędnej dokumentacji
określonej przepisami prawa oświatowego. Rodzicom przysługuje prawo wglądu do zbieranych danych oraz uzupełniania,
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uaktualniania czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Dane zebrane
w Formularzu rekrutacyjnym do żłobka są zbierane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami prawa.
Administratorem danych jest Żłobek Gminny w Warcie, ul. Koźmińska 11, 98-290 Warta.
Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów
Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania danych osobowych moich i członków mojej rodziny
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu rekrutacji i prowadzenia niezbędnej dokumentacji
określonej przepisami..
Świadomy odpowiedzialności karnej, w przypadku podania nieprawidłowych danych, oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej
karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
Warta, data ………………………….
Podpis matki/opiekuna prawnego

Podpis ojca/opiekuna prawnego
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