Żłobek Samorządowy we Wtelnie
Koronowie

Data ……………………………
Żłobek Samorządowy
we Wtelnie
ul. Bydgoska 17
86 – 011 Wtelno

Data wpływu wniosku………………………………

Nazwisko i imię

1.
2.

Data urodzenia

3.

Adres zamieszkania

4.

Adres zameldowania

5.

PESEL**

6.

Czy dziecko uczęszczało do żłobka?

TAK

NIE

7.

Czy pobierany jest na Dziecko zasiłek rodzinny?

TAK

NIE

8.

Rodzina wielodzietna (troje lub więcej dzieci)

TAK

NIE

9.

Czy Dziecko posiada orzeczenie
o niepełnosprawności/opinię o wczesnym
wspomaganiu rozwoju dziecka?

TAK

NIE

(kserokopie proszę załączyć w załączeniu)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŻŁOBKA
I.

Dziecko

II. Rodzice/opiekunowie
Status prawny*

Matka/Opiekun

Ojciec/Opiekun

TAK/NIE

TAK/NIE

Imię
Nazwisko
PESEL**
Data urodzenia
Samotnie
wychowujący*
Adres zamieszkania
Adres zameldowania
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Rodzaj zatrudnienia*

zatrudniona

zatrudniony

uczy się w trybie dziennym

uczy się w trybie dziennym

świadczy usługi na podst.
umowy cywilnoprawnej

świadczy usługi na podst. umowy
cywilnoprawnej

prowadzi pozarolniczą
działalność gospodarczą

prowadzi pozarolniczą działalność
gospodarczą

bezrobotna

bezrobotny

gospodarstwo rolne

gospodarstwo rolne

Adres e-mail
(obowiązkowo, w przypadku
obojga rodziców)

domowy
Telefon:

do pracy
komórkowy
(obowiązkowo, w
przypadku obojga
rodziców)

*proszę podkreślić właściwe
** lub w przypadku gdy nie nadano numer PESEL podać numer i serię dowodu tożsamości
Deklarowany termin i godziny uczęszczania do żłobka.

III.
L.P
1.

2.

I.

Terminy
Deklarowany termin zapisu
dziecka do żłobka
Deklarowane godziny
uczęszczania dziecka
do żłobka

Deklaracja zgłaszającego:
1) Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszym wniosku informacje są zgodne ze
stanem faktycznym.
Data czytelny podpis Matki/Opiekuna…………………………………………

2) Oświadczam, że zapoznałem/łam się z załącznikiem nr 1- Klauzulą informacji o
przetwarzaniu danych osobowych w Żłobku Samorządowym we Wtelnie.
Data czytelny podpis Matki/Opiekuna…………………………………………

II. Załącznik:
1. Klauzula informacji- o przetwarzaniu danych osobowych w Żłobku Samorządowym we Wtelnie.
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Data czytelny podpis Matki/Opiekuna…………………………………………
Data czytelny podpis Ojca /Opiekuna…………………………………………
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IV.

Decyzja Dyrektora Żłobka.

Żłobek Samorządowy we Wtelnie
Koronowie

L.P.
1.
Dziecko zapisane do żłobka

L.P.
2.
Dziecko wypisane ze żłobka

Data

Data

Podpis dyrektora

Powód

Podpis dyrektora
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Zał. nr 1 do Wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka

Klauzula informacji – o przetwarzaniu danych osobowych
w Żłobku Samorządowym we Wtelnie
Podstawa prawna: Art.13. ust.1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 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 uchylenie dyrektywy 95/46/WE z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119)
Niniejszym informuję, że :
1. Administratorem Pana/i danych osobowych i danych Pana/i dziecka jest dyrektor Żłobka
Samorządowego we Wtelnie , ul. Bydgoska 17, 86-011 Wtelno.
2. Przestrzegania zasad ochrony danych osobowych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony
Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: biuro@zlobekwtelno.pl
3. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 1. przetwarzane są w celu rekrutacji dziecka do żłobka
na podstawie art. 3a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.603)
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwalną.
6. Posiada Pan/i prawo do : dostępu do treści przekazanych danych i ich poprawiania,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
7. Ma Pan/i również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy przetwarzanie danych osobowych Pan/ią dotyczących naruszyłoby przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy w sprawie korzystania
z usług placówki.
Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych w dokumentach dotyczących naboru,
a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.
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