KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA MISIE PATYSIE.

I. Informacja o dziecku
1. ..................................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
2. ....................................................................................................................................................
(data i miejsce urodzenia)
3. ...................................................................................................................................................
(adres zamieszkania z kodem)
4. .................................................................................................................................................
(adres zameldowania)
5. Numer PESEL dziecka ...........................................................................................................

6. Deklarowany czas pobytu dziecka w żłobku (podkreślić właściwe):
• pobyt całodzienny,
• pobyt w godzinach od .......... do ...............
II. Informacje o rodzinie dziecka
1. Dane dotyczące rodziców / opiekunów prawnych/
MATKA

Imię i nazwisko

PESEL

Miejsce zamieszkania

Miejsce pracy, telefon

OJCIEC

Godziny pracy

Telefon kontaktowy
(e-mail)

2. Dane dotyczące rodzeństwa (proszę podać imiona, nazwiska i rok urodzenia):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
III. Informacje o stanie zdrowia dziecka – choroby przewlekłe, wady rozwojowe, wskazania
lekarskie np. dieta, alergie pokarmowe itp.)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
IV. Zobowiązanie rodziców (opiekunów) dziecka:
W przypadku przyjęcia dziecka do placówki zobowiązuję się do:
⚫

przestrzegania regulaminu placówki

⚫

podawania do wiadomości żłobka wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach

⚫

regularnego uiszczania opłat za opiekę w wyznaczonym terminie

⚫

przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki osobiście lub przez osobę dorosłą, do tego
upoważnioną

⚫

przyprowadzania do żłobka zdrowego dziecka

.................................................................
(podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

V. Upoważnienie rodziców/opiekunów/ do odbioru dziecka z placówki przez inne osoby

Ja ................................................................................. legitymujący się dowodem
( imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego )

osobistym o numerze ..................................... upoważniam do przyprowadzania i odbioru mojego
dziecka ze żłobka następujące osoby :

L.p.

Imię i nazwisko osoby
upoważnionej

Seria i nr dowodu
osobistego

Telefon kontaktowy

1.
2.
3.
4.

.......................................................
( podpis rodzica/opiekuna prawnego )

VI. Klauzula informacyjna.
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym jest
Niepubliczny Żłobek MISIE PATYSIE, z siedzibą przy: ul. Wiśniowa 3, Nowa Wieś, 05-806
Komorów. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji do żłobka i ich podanie jest obowiązkowe w
zakresie określonym przepisami prawa, w szczególności przez Ustawę o opiece nad dziećmi w
wieku do lat 3. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw
trzecich. Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie,
której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i
obowiązek zgłaszania Administratorowi zmiany danych osobowych. Szczegółowe zasady
przetwarzania danych osobowych opisane są w Polityce prywatności Administratora.

