KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
do Żłobka Miejskiego w Lubawie „Akademia Maluszka”
ROK SZKOLNY ……………..
Proszę o przyjęcie dziecka : ……………………………………………… pesel …………….............................
Data i miejsce urodzenia ……………….…………….…………….…………….…………….………………....
Adres zamieszkania (z kodem) ……………….…………….…………….…………….……………………..….
Adres zameldowania dziecka ………………………………………………………………………………..……
Dziecko będzie uczęszczało do żłobka od …………………………………………….………..…………….…..
DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / OPIEKUNÓW
MATKA

OJCIEC

Nazwisko i imię
Miejsce pracy
Wykonywany zawód
Nr telefonu komórkowego

RODZINA: pełna / niepełna (niepotrzebne skreślić)

II. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU:
a) stan zdrowia przy urodzeniu…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
b) przebyte choroby zakaźne, urazy:……………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………….
c) dziecko przyjmuje leki ( jeśli tak to jakie?)………………………………………………………….
d) alergie pokarmowe…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
e) inne wskazania i przeciwwskazania poradni specjalistycznej:………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
III. INFORMACJE O DZIECKU, O KTÓRYCH POWINIEN WIEDZIEĆ PERSONEL ŻŁOBKA:
a) ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

b) Przyzwyczajenia dziecka ułatwiające mu zasypianie ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…...

IV. DANE DOTYCZĄCE OSÓB UPOWAŻNIONYCH PRZEZ RODZICÓW DO ODBIORU DZIECKA :
Imię i nazwisko

Pokrewieństwo

Nr dowodu osobistego

Nr telefonu

Oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka, od chwili odebrania go
z placówki przez wskazaną powyżej, upoważnioną przeze mnie osobę.
………………………………………………
(podpis rodzica upoważniającego inne osoby)
V. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:






Przestrzegania postanowień Statutu Żłobka Miejskiego w Lubawie „Akademia Maluszka” oraz Regulaminu
Organizacyjnego Żłobka Miejskiego w Lubawie „Akademia Maluszka”.
Regularnego uiszczania opłat za Żłobek w terminie do 15-tego każdego miesiąca, (informowania dyrektora
o trudnościach w celu zapobiegania powstawaniu zaległości płatniczych).
Przyprowadzania do żłobka tylko zdrowego dziecka i odbierania osobiście lub przez osobę upoważnioną na
piśmie powyżej.
Uczestniczenia w zebraniach rodziców.
Informowania Żłobka o zmianach w podanych wyżej informacjach.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZINY
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) Administratorem danych osobowych kandydatów jest Żłobek Miejski w Lubawie „Akademia Maluszka”.
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.
3) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Każdy kandydat posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
6) Kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.
8) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@rodo-iodo.pl

Data …………………… czytelny podpis prawnych opiekunów:
Matki …………………………… Ojca…………………………………

