
KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Proszę o przyjęcie dziecka (imię, nazwisko) ............................................................................................................... 

do żłobka;  Gminny Żłobek „Wesołe Krasnoludki” w Jasionce ................................................................ 

od (data).................................................................................................................... ............................................................. 

1. Dane dotyczące dziecka 

Dane osobowe dziecka: 

Imię i nazwisko: .................................................................................................................................... 

Data urodzenia: ........................................... PESEL:............................................................................ 

Adres miejsca zamieszkania: ................................................................................................................ 

Informacja, czy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, a jeżeli tak to jakim: 

............................................................................................................................................................... 

2. Dane osobowe matki dziecka: 

Dane osobowe matki: 

Imię i nazwisko:............................................................................................................................................................... 

PESEL: ............................................................................................................................................................................... 

Adres poczty elektroniczne i nr telefonu: ............................................................................................................... 

Nazwa zakładu pracy / miejsce pobierania nauki (pieczęć) 

 

............................................................................................................................................................... 

Adres miejsca zamieszkania: ................................................................................................................ 

3. Dane osobowe ojca dziecka: 

Dane osobowe ojca: 

Imię i nazwisko:.............................................................................................................................................................. 

PESEL:................................................................................................................................................................................ 

Adres poczty elektroniczne i nr telefonu: ............................................................................................................... 



Nazwa zakładu pracy / miejsce pobierania nauki (pieczęć) 

............................................................................................................................................................... 

Adres miejsca zamieszkania: ................................................................................................................ 

4. Informacje o rodzeństwie dziecka /liczba i wiek rodzeństwa/ 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

5. Dane o stanie zdrowia dziecka, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

6. Inne uwagi o warunkach życiowych rodziny dziecka, np. samotność matki, ojca, trudna sytuacja materialna itp. 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

Świadomy odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawidłowych danych, oświadczam, że przedstawione 

przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczam, że będę wpłacał (a) należną 

odpłatność za pobyt dziecka w Żłobku stosownie do obowiązujących kosztów, do 10 każdego miesiąca. Wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Gminnego Żłobka „Wesołe Krasnoludki” w Jasionce. 

 

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

          Miejscowość i data                                                                                   Podpis rodziców (opiekunów) 

Adnotacja Dyrektora Żłobka dotycząca przyjęcia bądź odmowy przyjęcia dziecka do Żłobka: 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

 

Data ………................. Podpis Dyrektora żłobka ......................…………… Pieczęć żłobka: 

 

 

 



 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Szanowni Państwo, zgodnie z realizacją wymogów na podstawie z art. 13 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) zwanego dalej „RODO” informujemy o 

zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym 

związanych. 
Informujemy, że Żłobek „Wesołe Krasnoludki” (36-002 Jasionka 301) do którego składacie Państwo 

oświadczenie/zaświadczenie w związku z prowadzoną rekrutacją, jest Administratorem podanych przez 

Państwa danych. Dane – w zakresie objętym treścią oświadczenia/zaświadczenia – będą przetwarzane w celu 

przeprowadzenia procesu rekrutacji. 

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w 

związku z art.  3a Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w osobie Pana Daniela Panka, adres e-mail do kontaktu: 

daneosobowe@trzebownisko.pl 
W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. 

Dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach 

prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd). 

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez Żłobek przez okres niezbędny do 

realizacji procesu rekrutacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka (kandydata), 

żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją 

z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w 

przypadkach określonych w art. 18 RODO. W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są 

przetwarzane na postawie 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 naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie 

art. 20 RODO. 

W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji 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 

kandydatów. 

Opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza 

obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 

RODO. W Polsce organem nadzorczym, o którym mowa jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. Należy pamiętać, iż ten tryb dotyczy wyłącznie zagadnienia zgodności z prawem przetwarzania 

danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują 

przepisy Prawa oświatowego. 

Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, 

jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do Żłobka. 

Oznacza to, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji 

do Żłobka, natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających 

spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych 

kryteriów. 
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