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Data wpływu wniosku: Godzina wpływu wniosku: Numer wniosku: 
Podpis osoby 

przyjmującej 

    

 

 

 

…………………………………………………. 
  (miejscowość, data) 

 

Żłobek w Tworkowie 

 

Karta zgłoszenia dziecka do żłobka 

 

 

1. DANE KANDYDATA: 

 

Imię/imiona i nazwisko  

Data urodzenia  

PESEL  

(w przypadku braku numeru PESEL – seria 

i numer paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość) 

 

Adres miejsca zamieszkania  

Czy dziecko posiada orzeczenie o 

niepełnosprawności, jeżeli tak to w jakim 

zakresie 

 

 

 

 

2. DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW KANDYDATA: 

 

Imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna  

Numer Pesel  

Adres miejsca zamieszkania  

Adres poczty elektronicznej i numer telefonu 

kontaktowego (o ile je posiada) 
 

Nazwa zakładu i miejsce pracy lub miejsce 

pobierania nauki w szkole lub szkole wyższej 
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Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna  

Numer Pesel  

Adres miejsca zamieszkania  

Adres poczty elektronicznej i numer telefonu 

kontaktowego (o ile je posiada) 
 

Nazwa zakładu i miejsce pracy lub miejsce 

pobierania nauki w szkole lub szkole wyższej 
 

 

3. DANE  O RODZEŃSTWIE KANDYDATA 

 

L. p. Imię, nazwisko rodzeństwa Rok urodzenia 

1   

2   

3   

4   

5   

 

 

4. OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH: 

 

Przy każdym poniższym kryterium proszę podkreślić prawidłową odpowiedź. 

 

Oświadczam, że spełniam kryteria: 

 

1.  
Wielodzietność rodziny kandydata  

(oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) 
TAK / NIE 

2.  Niepełnosprawność dziecka TAK / NIE 

3.  Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata  TAK / NIE 

4.  Zamieszkałe na terenie Gminy Krzyżanowice TAK / NIE 

5.  Rodzice / opiekuni prawni dziecka pracują zawodowo   TAK / NIE 

6.  Rodzice / opiekuni prawni dziecka uczą się w systemie dziennym   TAK / NIE 

7.  Rodzic / opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko pracujący zawodowo TAK / NIE 

8.  
Rodzic  / opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko uczący się w systemie 

dziennym 
TAK / NIE 

9.  Rodzic  / opiekun prawny pracujący na terenie Gminy Krzyżanowice TAK / NIE 

 
 
 

………………………………………………. 
Podpis rodzica / opiekuna prawnego 
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5. Oświadczam, że przebywać będę na urlopie macierzyńskim*, rodzicielskim*, 

wychowawczym*, bezpłatnym* w terminie do: ………………………………………….. 

 
*Podkreślić właściwe 

 

 

………………………………………………. 
                                                                                    Podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

6. Oświadczam, iż wszystkie powyższe dane są zgodne z prawdą i jestem świadoma/y      

odpowiedzialności wynikającej z art. 233 kodeksu karnego. 
 

 
 
 

………………………………………………. 
Podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

 

 

7. Dane dodatkowe: 

 

Żłobek czynny będzie od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 – 16.30 

Deklaruję uczęszczanie mojego dziecka do żłobka w godzinach:     ……………………………. 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZINY - Na podstawie 

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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy o ochronie 

danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), przepisów sektorowych oraz 

wdrożonych przez administratora polityk i procedur związanych z ochroną i zabezpieczeniem danych 

osobowych, wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych 

w zakresie rekrutacji i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki w żłobku, zarówno  

w stosunku do dzieci, ich rodziców, prawnych opiekunów oraz innych osób korzystających z usług 

świadczonych przez administratora danych zawartych w systemie tradycyjnym/informatycznym. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych przetwarzanych oraz ich poprawiania.                  

Mają Państwo prawo wyrazić swój sprzeciw wobec przetwarzania danych i cofnąć swoją zgodę na ich 

przetwarzanie, a także mają prawo przenieść swoje dane i wnieść skargę do organu nadzorczego. 

Administratorem ww. danych jest Żłobek w Tworkowie, ul. Polna 3, 47-451 Tworków. 

 

 

………………………………………………. 
Podpis rodzica / opiekuna prawnego 
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Klauzula informacyjna dla Rodziców 

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 

119, s.1) informuję, że:  

1) Administratorem Danych Osobowych jest Żłobek w Tworkowie, ul. Polna 3, 47-451 Tworków,  
(dalej jako „ADO”); 

2) ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie: Wacława Knura, z którym można się 
skontaktować pod adresem: ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice, e-mail: iod@krzyzanowice.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a-f RODO w następującym 
zakresie: 

a) w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa, 
b) niezbędne do ochrony Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka/podopiecznego żywotnych 

interesów 
c) mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y  

o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.  
4) Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich 

przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów wspierających nas w wypełnianiu 
naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę  
i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane 
oraz Pani/Pana dziecka/podopiecznego 

5) Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka/podopiecznego dane osobowe będą przechowywane jedynie 
w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym 
przepisami prawa.  Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana i Pani/Pana dziecka/podopiecznego 
dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, 
który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne 
stanowią inaczej, 

6) posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana i Pani/Pana 

dziecka/podopiecznego dotyczących, 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana i Pani/Pana 

dziecka/podopiecznego danych osobowych, 
− na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych, za wyjątkiem przewidzianym ust. 3 

lit. b, c, d lub e tego przepisu, 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,   
− na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia swoich i dziecka danych osobowych , 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,  

za wyjątkiem zgromadzonych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 
7) Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana i dziecka/podopiecznego danych osobowych 

narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia 
skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

8) Podanie przez Panią/Pana i Pani/Pana dziecka/podopiecznego danych osobowych może być 
wymogiem: (a) ustawowym, (b) umownym, (c) warunkiem zawarcia umowy, do których podania 
będzie Pani/Pan zobowiązana/y. 

9)  W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich  
i dziecka/podopiecznego danych, nie będziemy mogli zrealizować obowiązku ustawowego,  
co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.  

10) W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich  
i dziecka/podopiecznego danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy. 

11) W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan 
swoich i dziecka/podopiecznego danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy, 

12) Pani/Pana i Pani/Pana dziecka/podopiecznego dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji, w tym nie będą profilowane, 

13) Pani/Pana i Pani/Pana dziecka/podopiecznego dane nie będą przekazywane do krajów trzecich. 


