
  
                                I. DANE OSOBOWE DZIECKA  (wypełniać czytelnie drukowanymi literami)

Nazwisko

Imiona

Data i miejsce urodzenia PESEL 

                                                                     Adres zamieszkania                                   Adres zameldowania (jeśli jest inny niż 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)

               (godziny pracy i numer telefonu)                        (godziny pracy i numer telefonu)

 

(pieczątka zakładu pracy oraz imienna pieczątka i podpis pracodawcy)

          

(pieczątka zakładu pracy oraz imienna pieczątka i podpis pracodawcy)

          
                                                                              Podpis matki/opiekuna prawnego                           Podpis ojca/opiekuna prawnego

Serock, dnia ………………………….               

III. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU I RODZINIE

Informacje dodatkowe   (alergie, dieta, stała choroba, Rodzina wielodzietna, niepełnosprawność dziecka) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Inne informacje o dziecku ……………………………………………………………………………………………………………………...

Deklaracja płatnych 
świadczeń

Dziecko będzie przebywać w żłobku w godzinach:  od ………………………..do…………………….
Deklaruję udział dziecka w płatnych zajęciach dodatkowych ………………………………………….
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  KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA W SEROCKU na rok szkolny 2021/2022
Proszę o przyjęcie do Żłobka w Serocku od dnia ……………………………..

2022/2023



IV. INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27  
kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz dziecka wobec którego sprawuje Pani/Pan prawną opiekę jest Krajowy Komitet 
Wychowania Resocjalizującego w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 6, jako organ prowadzący Żłobek „Wesoły Zakątek”.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa 
danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: inspektor@integracjaserock.pl

3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka przetwarzane będą na podstawie: 

a) art. 6 ust.1 lit. a) RODO tj. na podstawie udzielonej nam zgody, 

b) art. 6 ust.1 lit.  b) RODO tj. w związku z zawarciem umowy ze żłobkiem w zakresie opieki nad dzieckiem, 

c) art. 6 ust.1 lit. c) RODO tj. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, oraz innych przepisów prawa,

d) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka przetwarzane będą w następujących celach:

a) rekrutacji dziecka do żłobka,

b) świadczenia usług opieki nad dzieckiem w żłobku

c) rozliczeń podatkowych i rachunkowych,

d) ubezpieczenia,

e) wykonywanie czynności związanych z rozliczeniem za uczęszczanie do placówki, 

f) wykonanie obowiązku sprawozdawczego oraz w celach statystycznych, wynikających z przepisów prawa,

g) utrzymywania, wyświetlania stron internetowych oraz ich zawartości (tj. wizerunku wychowanków żłobka), komunikowania 
się przez te strony. Podstawą do wykorzystania danych tam zawartych jest Pana/Pani zgoda wyrażona w imieniu własnym, jak i 
dzieci lub odpowiednie przepisy prawa, np. prawo telekomunikacyjne,

h) wykonywanie  prawnie  uzasadnionych  interesów  żłobka,w  tym  polegających  na  zapewnieniu  bezpieczeństwa  osób 
przebywających na terenie placówki oraz mienia żłobka.

5. Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka będą udostępniane przez Administratora Danych Osobowych wyłącznie:

a) podmiotom przetwarzającym, z którymi Administrator Danych Osobowych podpisał umowę powierzenia, 

b) organom państwowym, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne, przez okres wyznaczony właściwym 
przepisem prawa:

a)  w przypadku zgody, przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie lub do czasu odwołania zgody;

b) w przypadku umowy/innej czynności prawnej przez czas niezbędny do realizacji umowy, a jeżeli dana czynności nie doszła do  
skutku, przez okres 3 lat od dnia zebrania danych; 

c) w przypadku danych archiwalnych, po wygaśnięciu danej umowy, dane osobowe przetwarzane są przez 10 lat.

7. Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani żadnej organizacji międzynarodowej.

8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do powierzonych danych osobowych,

b) sprostowania powierzonych danych osobowych,

c) usunięcia powierzonych danych osobowych,

d) ograniczenia przetwarzania powierzonych danych,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania powierzonych danych,

f) przenoszenia powierzonych danych,

g) cofnięcia zgody powierzenia danych w dowolnym momencie.

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi  do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan,  iż przetwarzanie danych osobowych  
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

10. Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

11. Podanie danych osobowych wynikających z Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z późn. zm. jest  
niezbędne w celu świadczenia usług. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości przyjęcia dziecka do  
żłobka i świadczenia opieki.
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 Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych

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.

Serock, data ………………………….

                                                                               Podpis matki/opiekuna prawnego                          Podpis ojca/opiekuna prawnego

V. OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. Nr 90 z 2006r., poz. 631 ze 
zm.)  wyrażam  zgodę  na  umieszczanie  wizerunku  mojego  dziecka  w  mediach  (prasa,  telewizja,  Internet)  w  zakresie  realizacji  zadań  
związanych z promocją działalności żłobka. Oświadczenie jest prawomocne z chwilą przyjęcia dziecka do żłobka.

                Podpis matki/opiekuna prawnego                                Podpis ojca/opiekuna prawnego

Serock, data ………………………….

VII. Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej / Kierownika Żłobka w Serocku

Komisja na posiedzeniu w dniu .......................

a) zakwalifikowała dziecko ............................................................................................................ od dnia …………………………….

b) nie zakwalifikowała dziecka ................................................................................................................................................................

z powodu ..................................................................................................................................................................................................

Podpis przewodniczącego Komisji:     Podpisy członków Komisji:

...........................................................                          1. .......................................  2. …...…………………….     

 Sposób dokumentowania danych : 
 W przypadkach: dziecka posiadającego opinię/orzeczenie o niepełnosprawności - należy przedstawić stosowne dokumenty,  

zaświadczenia, orzeczenia  lub oświadczenia, Rodzin wielodzietnych 3+  należy przedłożyć Karty Dużej Rodziny, 
 Rodzice/opiekunowie prawni  składając  Kartę zgłoszenia dziecka do Żłobka w Serocku okazują do wglądu akt urodzenia  

dziecka.
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