
Data złożenia wniosku …………………………….. 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA 

 

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka…………………………………………………. (imię i nazwisko dziecka) 

do żłobka Akademia Malucha w Białej Podlaskiej ul. Włoska 8, 21-500 Biała Podlaska 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIECKA 

Numer PESEL …………………………………… Data i miejsce urodzenia………………… 

Adres zamieszkania dziecka…………………………………………………………………… 

Adres zameldowania dziecka…………………………………………………………………… 

Zainteresowania dziecka………………………………………………………………………… 

Szczególne wymagania ( medyczne, żywieniowe)………………………………………………. 

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

 

DANE O RODZINIE DZIECKA 

 

Rodzice (prawni opiekunowie) 

 

MATKA    OJCIEC 

Imię i nazwisko    

Adres zamieszkania    

Data urodzenia    

PESEL    

Miejsce zamieszkania   

e-mail   

Telefon kontaktowy   

Osoba pracująca (TAK/NIE), 
miejsce zakładu pracy                          
 

  



Osoba bezrobotna (TAK/NIE)   

Osoba bezrobotna 
niezarejestrowana w ewidencji 
urzędów (TAK/ NIE) 

  

Osoba bierna zawodowo 
(TAK/NIE) 

  

 

Liczba członków rodziny ………. w tym dzieci ………. , 

Niepełnosprawność dziecka/rodzica ................. , 

Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie ............., 

Objęcie dziecka opieką zastępczą ................. 

Oddanie do opieki żłobkowej więcej niż jedno dziecko …………… ,  

Dochód na członka rodziny ……………….. ,  

 

Klauzula informacyjna RODO 

➢ Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) – dalej: RODO, informujemy, że 

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Akademia Umiejętności., ul. 

Obywatelska 11, 20-092 Lublin, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000361793. 

➢ Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z 

którym można kontaktować się: listownie na adres: Fundacja Akademia Umiejętności., ul. 

Obywatelska 11, 20-092  Lublin lub przez e-mail 2018inspektor@gmail.com:   

➢ Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane 

w następujących celach:  związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,  

związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,  udzielania odpowiedzi na 

Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,  udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach. 

➢ Podstawą prawną przetwarzania uzyskanych od Pani/Pana danych jest niezbędność wykonania 

umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO),  konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 

ust. 1 lit. c RODO),  niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

➢ Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy. 

➢ Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom przetwarzającym 

je na nasze zlecenie oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania 



danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub 

instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

➢ Pozyskane od Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich. 

➢ Okres przetwarzania pozyskanych od Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w 

jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane jest 

obliczany w oparciu o następujące kryteria: czasu obowiązywania umowy, przepisy prawa, 

które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,  okres, który jest 

niezbędny do obrony naszych interesów. 

 

 

ZOBOWIĄZANIA  

Ja niżej podpisana (ny) zobowiązuję się do regularnego i terminowego (do 10 każdego miesiąca) 

dokonywania opłat związanych z korzystaniem przez moje dziecko ze żłobka. 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art.23K.K. oświadczam, że podane przeze mnie dane są 

zgodne ze stanem faktycznym.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu w celu nawiązania 

szybkiego kontaktu w sytuacjach szczególnych, np. choroba, wypadek dziecka itp. oraz w codziennej 

pracy opiekuńczo-wychowawczej żłobka.  

Zobowiązuję się do bieżącej aktualizacji danych w w/w informacjach. 

 

…………………………………………………. 

(Data i podpis rodziców lub opiekunów prawnych) 

 

WYPEŁNIA KOMISJA REKRUTACYJNA  

Łączna ilość punktów  

Uwagi  

Czy dziecko zostało 
zakwalifikowane? 

 

Data rozpoczęcia 
świadczenia usług. 

 



Data i podpisy 
komisji rekrutacyjnej 

 

 


