
 

 

 

 

 
             

Załącznik Nr 1 

do Regulaminu Rekrutacji 

dzieci do Żłobka Samorządowego 

Bursztynek w Odolionie   

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA 

SAMORZĄDOWEGO BURSZTYNEK  W  ODOLIONIE 

 
1. Dane dotyczące dziecka: 

Imię, imiona dziecka   

Nazwisko dziecka  

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

PESEL dziecka  

Czy dziecko posiada 

orzeczenie o 

niepełnosprawności? 

            TAK*                   NIE 

*należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności dziecka 

 

2. Dane dotyczące rodziców/opiekunów prawnych: 

 MAMA TATA 

Imię   

Nazwisko   

PESEL   

Adres 

zamieszkania 

 

  

Telefon 

stacjonarny 

  

Telefon 

komórkowy 

  

 

 
GMINA  ALEKSNADRÓW 

KUJAWSKI 

 

 



Adres poczty 

elektronicznej 

  

UWAGI  
(dotyczące 

dziecka lub np.  

preferowanego 

terminu przyjęcia 

dziecka do żłobka)  

  

 

 

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

(miejscowość,  data)                      (podpis ojca/opiekuna prawnego,  podpis matki/opiekuna prawnego) 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

Żłobek Samorządowy Bursztynek informuje, że jest Administratorem Państwa Danych Osobowych. 

Siedziba placówki mieści się  w Odolionie ul. Młodzieżowa 5. Został powołany Inspektor Ochrony 

Danych - kontakt z nim pod następującym adresem mailowym rodo@zlobekbursztynek.pl 

Złożenie deklaracji zgłoszenia dziecka do żłobka Bursztynek ma na celu przeprowadzenie wstępnej 

rekrutacji do placówki zgodnie z art. 6 pkt 1 ust. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych RODO do 

celów wynikających z przepisów Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 

3 ( Dz. U. 2011 Nr 45 poz. 235) 

Zebrane dane osobowe po skończonym procesie adaptacyjnym dziecka zostają włączone do 

dokumentacji osobowej dziecka. W momencie rezygnacji dane osobowe zostają usunięte w ciągu  

3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Państwa dane osobowe nie będą udostępnione 

podmiotom zewnętrznym. 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia. 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli 

uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. Państwa 

dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez administratora danych osobowych  

z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa przewidzianych dla ochrony danych osobowych. 

/-/ Marta Mucha 

Administrator Danych Osobowych  

Dyrektor Żłobka Samorządowego Bursztynek 

      w Odolionie 

 

 

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

(miejscowość,  data)                      (podpis ojca/opiekuna prawnego,  podpis matki/opiekuna prawnego) 
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