PRZED WYPEŁNIENIEM PRZECZYTAĆ CAŁOŚĆ
UWAGI: Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie dziecka. Wypełniona i podpisana karta stanowi umowę pomiędzy
placówką a rodzicem/opiekunem* dziecka w przypadku zakwalifikowania dziecka do pobytu w placówce.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA „KOT FILEMON” W LUBLINIE
Imię i nazwisko dziecka

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

Data i miejsce urodzenia .............................................................................. PESEL ............................................................
Adres zamieszkania

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

Przyjęcie dziecka do żłobka

od dnia .........................................................

I. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW*:
MATKA/OPIEKUNKA*:

OJCIEC/OPIEKUN*:

Imię

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

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

Nazwisko

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

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

Adres Zamieszkania ........................................................................

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

…………………………………………..………

………………………………..…………………..

Numery telefonów kontaktowych:
Do pracy:

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

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

Komórkowy:

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

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

II. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU:
(Stałe choroby, wady rozwojowe, alergie, posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności itp.)

......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
III. UPOWAŻNIAM DO ODBIERANIA MOJEGO DZIECKA ZE ŻŁOBKA NASTĘPUJĄCE OSOBY:
(Imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa, numer i seria dokumentu tożsamości)

1)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
2)………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

IV. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:


Przestrzegania postanowień Statutu Niepublicznego Żłobka „Kot Filemon”.



Przestrzegania Regulaminu Niepublicznego Żłobka „Kot Filemon”.



Podawania do wiadomości żłobka jakichkolwiek zmian zawartych w informacjach w niniejszej
karcie.



Regularnego uiszczania opłat za żłobek w wyznaczonym terminie do 10 dnia miesiąca za
dany miesiąc.



Przyprowadzania i odbierania dziecka ze żłobka osobiście lub przez osobę dorosłą
upoważnioną do odbierania, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo.



Przyprowadzania do żłobka tylko zdrowego dziecka.



Powiadomienia dyrektora żłobka o rezygnacji ze żłobka z miesięcznym wypowiedzeniem ze
skutkiem na koniec miesiąca.

VI. OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW* DZIECKA:
Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem
faktycznym.

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZINY:
INNOVA Aneta Falkowska spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych - 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), informuje że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest INNOVA Aneta Falkowska ul. Krańcowa 3, 20-356 Lublin organ
prowadzący Niepubliczny Żłobek „Kot Filemon w Lublinie” reprezentowana przez Dyrektora, NIP: 9461472481,
REGON: 060563110 tel.: 530270100.
2. Przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane do celów związanych z naborem dzieci do placówek
prowadzonych przez INNOVA Aneta Falkowska.
3. Podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych w ww. zakresie: a. Art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. b. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235) z późniejszymi zmianami. c. Regulamin Żłobka. d. Statut
Żłobka.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie.
5. Osobie/osobom powierzającej/cym dane osobowe przysługuje prawo do:
a. dostępu do powierzonych danych osobowych,
b. sprostowania powierzonych danych osobowych,
c. usunięcia powierzonych danych osobowych,
d. ograniczenia przetwarzania powierzonych danych,
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania powierzonych danych,
f. przenoszenia powierzonych danych,
g. cofnięcia zgody powierzenia danych w dowolnym momencie,
h. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. INNOVA Aneta Falkowska nie będzie przekazywać zbieranych danych do państw trzecich.
7. INNOVA Aneta Falkowska nie będzie profilować zbieranych danych osobowych.
8. Powierzone dane będą przechowywane zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi obowiązującymi firmie.
9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu naboru dzieci do placówek. W przypadku braku
zgody na przetwarzanie danych osobowych, Dyrektor Żłobka nie będzie miał podstaw prawnych włączenia Karty
zgłoszenia dziecka do żłobka do procedury naboru.

...........................................................
(Miejscowość, data)

........................................................................
Podpis matki/opiekunki*, ojca/opiekuna*

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich i dziecka/dzieci danych osobowych przez INNOVA Aneta Falkowska ul. Krańcowa 3,
20-356 Lublin organ prowadzący Niepubliczny Żłobek „Kot Filemon w Lublinie” reprezentowana przez Dyrektora,
NIP: 9461472481, REGON: 060563110 tel.: 530270100 w celu przeprowadzenia procedury naboru dzieci do
placówek.

...........................................................
(Miejscowość, data)

........................................................................
Podpis matki/opiekunki*, ojca/opiekuna*

VII. OŚWIADCZENIE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW* DZIECKA:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć i uroczystości
organizowanych w placówce oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć i filmów na stronie
internetowej Niepublicznego Żłobka „Kot Filemon”, profilu Facebook oraz na tablicach ściennych i komputerze w
celu informacji i promocji Żłobka.

...........................................................
(Miejscowość, data)

........................................................................
Podpis matki/opiekunki*, ojca/opiekuna*

VIII. DECYZJA O KWALIFIKACJI:
….........................................................................................................................................................................................................

…......................................................
( Miejscowość, data )

….........................................................................
Podpis Dyrektora
Niepublicznego Żłobka „Kot Filemon”

* - niepotrzebne skreślić

