KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
w Łowiczu na rok 2019/2020
DANE DZIECKA
PESEL

IMIĘ

NAZWISKO

DATA URODZENIA
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA:
Ulica

Numer domu

Kod pocztowy

Numer lokalu

Miejscowość

 TAK

Czy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności?

 NIE

Jeżeli tak, to jakim: ………………………………………………………………………………..

Dziecko będzie korzystało
z następujących posiłków (należy

 śniadanie

 obiad

 podwieczorek

właściwe zakreślić)

DANE MATKI
Imię

DANE OJCA

Nazwisko

Imię

PESEL

Nazwisko

PESEL

ADRES ZAMIESZKANIA:
Ulica
Kod pocztowy

Nr domu
Miejscowość

Nr lokalu

Ulica
Kod pocztowy

Nr domu Nr lokalu
Miejscowość

KONTAKT:

Numer telefonu
komórkowego

Numer telefonu
komórkowego

e-mail

e-mail

Miejsce pracy1:

Miejsce pracy1:

OŚWIADCZAM, ŻE:

jestem osobą samotnie wychowująca dziecko

 TAK

 NIE

rodzeństwo dziecka uczęszcza już do Żłobka

 TAK

 NIE

jestem rodziną wielodzietną (3 i więcej dzieci)

 TAK

 NIE

1 Należy określić, czy osoba zatrudniona jest na podstawie: umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, czy prowadzi gospodarstwo rolne lub
pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym. Dyrektor Żłobka może zażądać dokumentu potwierdzającego powyższe
informacje.

Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym
wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
Rodzina wielodzietna to rodzina, która wychowuje troje i więcej dzieci.
W celu weryfikacji oświadczeń, Dyrektor Żłobka może zażądać dokumentów potwierdzających stan faktyczny podany w karcie.

DANE O STANIE ZDROWIA, STOSOWANEJ DIECIE I ROZWOJU PSYCHOFIZYCZNYM DZIECKA

Pouczenie:
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych), Dz.U.UE.2016.119.1 (dalej: RODO).
Informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych żłobka jest
Żłobek Miejski w Łowiczu.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – u Administratora – jest możliwy przy użyciu danych kontaktowych placówki;
należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem
danych osobowych, a Inspektor Ochrony Danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących realizacji zadań
opiekuńczo-wychowawczych żłobka.
3. Dane osobowe dzieci oraz rodziców będą przetwarzane w celu realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych żłobka na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z art. 3a ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 603, z późn. zm.), które określają dane, które rodzic ubiegający się
o objęcie dziecka opieką w żłobku przedstawia w formie oświadczenia lub zaświadczenia.
4. Odbiorcą danych osobowych zawartych w Karcie mogą być organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania
takich informacji na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6. Dane będą przechowywane zgodnie z obowiązującą w Żłobku Miejskim Instrukcją Kancelaryjną oraz przepisami
o archiwizacji dokumentów.
7. Rodzicom dziecka przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka, żądania ich sprostowania lub usunięcia.
Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych
żłobka. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
8. W ramach realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych żłobka dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e
lub f RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na
fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie realizacji zadań opiekuńczo- wychowawczych jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
9. W trakcie przetwarzania danych w celu realizacji zadań opiekuńczo–wychowawczych żłobka nie dochodzi do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, a których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że
żadne decyzje dotyczące przyjęcia do żłobka nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili dzieci.
10. Rodzicom, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w celu realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych żłobka narusza
obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. Prawo
wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.
11. Podanie danych zawartych w niniejszej Karcie nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie
się o objęcie dziecka opieką w żłobku lub umożliwiającym skorzystanie z pierwszeństwa w przypadku większej liczby
zgłoszeń do żłobka niż liczba wolnych miejsc.

1. Oświadczam, że:
a) wszystkie dane zawarte w Karcie są prawdziwe,
b) niezwłocznie powiadomię Dyrektora Żłobka o zmianie danych zawartych w Karcie.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie dla celów związanych z realizacją zadań
opiekuńczo- wychowawczych żłobka zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.).
3. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Data wypełnienia wniosku

Podpis matki dziecka

Podpis ojca dziecka

