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KARTA ZGŁOSZENIA  DZIECKA DO ŻŁOBKA/KLUBU 

DZIECIĘCEGO W CENTRUM MAŁEGO DZIECKA I RODZINY 

 

1. Dane personalne dziecka 

 

Imię   

Nazwisko  

Data urodzenia  

PESEL  

 

2. Dane personalne rodziców dziecka 

 

Matka 

Imię  

Nazwisko  

Telefon   PESEL  

Ojciec 

Imię  

Nazwisko  

Telefon  PESEL  

 

3. Adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka 

 

Adres zamieszkania 

Ulica  Nr domu  Nr lokalu  

Miejscowość  Kod pocztowy  

Gmina  

 

4. Miejsce pracy rodziców 

 

Matka 

Nazwa firmy  

 

Adres  
 

Ojciec 

Nazwa firmy  

 

Adres  
 

 

Data wpływu  formularza  

Godzina wpływu  formularza  

Podpis osoby przyjmującej  
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5. Informacje dodatkowe 

 we właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z 7 kryteriów wstaw x 

Lp. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Tak Nie 

1. 
Niepełnosprawność 

dziecka 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności, opinia o potrzebie wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka lub o wczesnej interwencji 

 

  

2. 

Niepełnosprawność 

jednego z rodziców 

dziecka 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Ne. 127, poz.721 z 

późn. zm.) 

  

3. 

Niepełnosprawność 

obojga rodziców 

dziecka 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Ne. 127, poz.721 z 

późn. zm.) 

  

4. 

Samotne 

wychowywanie 

dziecka w rodzinie 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód 

lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym 

wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego 

dziecka wspólnie z jego rodzicem 

  

5. 

 

Dziecko 

wychowujące się  

w rodzinie zastępczej 

 

Prawomocny wyrok o ustanowieniu rodziny zastępczej 

  

6.  

 

Dziecko 

wychowujące się  

w rodzinie 

wielodzietnej  

Troje dzieci i więcej 

  

 

7. 

 

Rodzeństwo 

uczęszcza do 

placówki 

1. rodzeństwo/wiek …….... 

2. rodzeństwo/wiek ……… 

3. rodzeństwo/wiek ............ 

  

 

Powyższą kartę zgłoszeniową dziecka do żłobka/klubu dziecięcego składam świadomy(a), 

iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy 

grozi kara pozbawienia wolności. 

 

 

………………………………………………………………………………..          ……………………………………………………………… 
                                      miejscowość , data               czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 

 

6. Informacje dotyczące danych osobowych 

1) Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Żłobka/Kierownik Klubu Dziecięcego          

w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim 

2) Dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb 

związanych z postępowaniem rekrutacyjnym oraz w zakresie i celu zapewnienia dziecku 

prawidłowej opieki na podstawie art. 3a ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018r. poz. 603 tekst jednolity) oraz w celach rozliczeń i zawarcia 
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umowy o świadczenie usługi. 

3) Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach związanych z rekrutacją oraz w zakresie            

i celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki są przechowywane nie dłużej niż do końca 

okresu, w którym dziecko korzysta z usług żłobka/klubu dziecięcego, chyba, że kandydat 

uczestniczy w projektach, w których obowiązuje dłuższy okres przechowywania danych. 

4) Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane są nie dłużej niż do końca 

okresu, w którym dziecko korzysta z usług żłobka/klubu dziecięcego, chyba, że wcześniej zgoda 

została cofnięta. 

5) Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych będą przechowywane do końca okresu przedawnienia 

roszczeń związanych z nieprzyjęciem do żłobka/klubu dziecięcego. Nie będą one przetwarzane 

w innych celach. W przypadku wyrażenia zgody dane te będą przetwarzane w celu 

informowania o możliwości przyjęcia do żłobka/klubu dziecięcego na czas nieobecności innego 

dziecka. 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na informowanie mnie o możliwości przyjęcia dziecka do żłobka/klubu 

dziecięcego na czas nieobecności innego dziecka na podstawie art. 18b ustawy o opiece nad dziećmi  

w wieku do lat 3 oraz do przetwarzania danych w tym zakresie. 

 

 

………………………………………………………………………………..          ……………………………………………………………… 
                                      miejscowość , data               czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 

 

Osoba, której dane dotyczą  

 

6) Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7) Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(RODO). 

8) Szczegółowe warunki przetwarzania danych osobowych określa rozporządzenie 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)  
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9) Inspektor Danych Osobowych, adres mailowy: a.goldyszewicz@wp.pl.  

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych. 

 

 

 


