(pieczątka placówki)

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
do Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu
w okresie…………………………………

I. Dane dotyczące dziecka
1.Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………………. …………….
2.Data urodzenia……………………………………………………………………………………….
3.Numer PESEL .……………………………………………………………………………………….
4.Miejsce zamieszkania dziecka………………………………………………………………………

II. Dane dotyczące rodziców/opiekunów prawnych
Matka

Ojciec

Imię i nazwisko
Numer PESEL
Adres
zamieszkania
Adres poczty
elektronicznej
Numer telefonu
Zaświadczenie z
miejsce pracy lub
pobierania nauki

III. Informacje o rodzeństwie dziecka (ilość dzieci i daty urodzenia)
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
IV. Informacje o stanie zdrowia dziecka:
1.Przebyte choroby:
…………………………………………………………………….………….…………………………..
………………………………….……………………………………….……….……………………….
2. Ważne informacje o rozwoju psychofizycznym:
………….………………….……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

3.Rodzaj stosowanej diety: ……………………………………………………………………….…
4.W przypadku wystąpienia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka proszę wskazać jago
rodzaj……………………………………………………………………………………………………

V. Inne uwagi rodzica / opiekuna
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że podane w karcie informacje są zgodne z prawdą
………………………………………..
(data, podpisy rodziców/opiekunów)

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych zawartych w Karcie Zgłoszenia Dziecka jest Miejski
Żłobek im. z siedzibą w Zgierzu, ul. Juliana Tuwima 21
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji naboru do żłobka Pani/Pana dziecka
oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w tym zakresie.
3. Podstawą prawną przetwarzania jest art.6 ust.1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 osobowych) zwane dalej RODO.
4. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres trwania naboru, a w przypadku
podpisania w tym zakresie umowy na świadczenie usług przez okres jej obowiązywania
oraz:
a. dla danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązku prawnego Pani/Pana dane
będą przechowywane zgodnie z przepisami nakładającymi ten obowiązek prawny na
Żłobek.
5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych przez Miejski Żłobek w
Zgierzu oraz praw osób, których dane dotyczą, a także danych kontaktowych Inspektora
Ochrony Danych znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem: http://zlobekbip.e-ratusz.pl/bip//?bip_umz_did=11975&bip_umz_id=530

