Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego
Żłobka „Złoty Promyk” w Nowym Tomyślu

Nowy Tomyśl, dnia ……………………………………………

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŻŁOBKA „ZŁOTY PROMYK” W NOWYM TOMYŚLU
od dnia ………………………………………….. 201…. roku
............................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
(data i miejsce urodzenia)
.............................................................................................................................................................................
(adres zamieszkania dziecka)

PESEL DZIECKA

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
(informacja, czy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, jeśli tak to jakim)
…………………………………………………….........................
(imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna)

…………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna)

PESEL

PESEL

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
(adres zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów dziecka)
…………………………………………………….............................
(numer telefonu matki dziecka/prawnego opiekuna)

…………………………………………………………………………….
(numer telefonu ojca dziecka/prawnego opiekuna)

……………………………………………………………………………
(adres poczty elektronicznej)

……………………………………………………………………..………
(adres poczty elektronicznej)

…………………………………………………….............................
(miejsce pracy matki dziecka/prawnego opiekuna,
nazwa zakładu pracy, adres, nr telefonu/
pieczątka lub zaświadczenie)

…………………………………………………………………………….
(miejsce pracy ojca dziecka/prawnego opiekuna,
nazwa zakładu pracy, adres, nr telefonu/
pieczątka lub zaświadczenie)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
(rodzeństwo dziecka; liczba, wiek)
Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszym wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
Oświadczam, że zapoznałam/em/ się z regulaminem organizacyjnym żłobka.

.................................................................................................
/czytelne podpisy obojga rodziców/ prawnych opiekunów/

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Żłobek „Złoty Promyk” z siedzibą w Nowym Tomyślu, os.
Stefana Batorego 18, moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka zawartych w
formularzu „Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka” oraz Umowy o świadczenie usług przez Żłobek
„Złoty Promyk” w Nowym Tomyślu.
Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych ), zawiadamiamy ,że:
Żłobek „Złoty Promyk” z siedzibą w Nowym Tomyślu, os. Stefana Batorego 18, jako administrator danych
osobowych, informuje Pana/ Panią, iż:
• podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji umowy „Wniosek o przyjęcie dziecka do
żłobka” oraz Umowy o świadczenie usług przez Żłobek „Złoty Promyk” w Nowym Tomyślu.;
• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
• dane mogą być udostępniane przez żłobek podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na
podstawie odrębnych przepisów prawa
•
•
•
•

•

podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych.;
W żłobku jest wyznaczony Inspektor ochrony danych, kontakt: s.bilska.zlobek@gmail.com
dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz dopełnienia
obowiązków wynikających z przepisów prawa
ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;”
Nie przewiduje się zautomatyzowanego przetwarzania danych celem profilowania.
……………….……..…………………………
podpis rodziców

Do wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka należy załączyć:
✓

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) –
kopia

Poniższą dokumentację należy dostarczyć na tydzień przed przyjęciem dziecka do Żłobka:
✓

Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przyjęcia dziecka do żłobka,

✓

Zaświadczenie lekarskie o stosowanej diecie – jeśli dieta jest wymagana,

✓

Kserokopia karty szczepień,

✓

Deklaracja ilości godzin przebywania dziecka w żłobku

Zapraszamy na stronę internetową: www.zlobekzlotypromyk.pl
Adres e-mail: zlobekzlotypromyk@gmail.com
Kontakt do placówki – Tel. 61 44 22 555

