
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2019           

                                                                                   Dyrektora Gminnego Żłobka  w Hucie Starej B

                                                                                    z dnia 4 lutego 2019 roku

1Karta Zgłoszenia dziecka do Gminnego Żłobka
w Hucie Starej B na rok szkolny 2019/2020

Proszę o przyjęcie dziecka  do Gminnego Żłobka w Hucie Starej B

DANE DZIECKA
..........................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

od dnia..............................................................................................

Data i miejsce urodzenia 
dziecka...................................................................................................

Adres zamieszkania 
dziecka...................................................................................................

PESEL: ..................................................................................................

Deklaruję godziny pobytu dziecka w Żłobku 

od godz......................... do godz........................



 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2019                                  
                                                                           Dyrektora Gminnego Żłobka  w Hucie Starej B

                                                                                    z dnia 4 lutego 2019 roku
                  

                         DANE O RODZICACH/OPIEKUNACH

l.p. Dane o rodzicach/opiekunach Matka Ojciec

1 Imię i nazwisko 

2 Miejsce pracy lub miejsce 
pobierania nauki w szkole
(potwierdzone zaświadczeniem)

3 Adres zamieszkania

4 Adres do korespondencji
( jeżeli jest inny niż podany wyżej)

5 Numer telefonu kontaktowego

6 Adres poczty elektronicznej

                                             …..............................................................................
                                                          Data i czytelny podpis



KRYTERIA PRZYJĘĆ

Oświadczam, że dziecko spełnia następujące kryteria
(przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak „X”)

Kryteria wynikające ze Statutu Gminnego Żłobka w Hucie Starej B:              

1. oboje rodziców pracuje zawodowo lub uczy się w systemie dziennym, którzy nie 
przebywają na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych

2. rodzice samotnie wychowujący dzieci, pracujący zawodowo lub uczący się w 
systemie dziennym, którzy nie przebywają na urlopach macierzyńskich, 
rodzicielskich i wychowawczych

3. dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością

4. niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata

5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6. wielodzietność rodziny kandydata

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:
1) przestrzegania postanowień Regulaminu organizacyjnego i Statutu Gminnego Żłobka w  Hucie 
Starej B,
2) podania do wiadomości Żłobka wszelkich zmian w zawartych w/w informacjach,
3) regularnego uiszczania opłat za Żłobek w wyznaczonym terminie,
4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze Żłobka osobiście lub przez osobę dorosłą,
   upoważnioną przez rodziców/opiekunów na piśmie,
5) przyprowadzanie do Żłobka tylko zdrowego dziecka,
6) uczestniczenia w zebraniach rodziców, uroczystościach i wydarzeniach żłobka

…........................................................
                                                                   Data i podpis



DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU

1. Alergie - rodzaje:
- pokarmowa.....................................................................................................
                   (napisać czego nie wolno dziecku jeść)

-  kontaktowa, wziewna, użądlenia i leki …..................................................................
- obowiązujące szczepienia kalendarzowe      Tak – Nie *
-  inne …..............................................................................................

* odpowiednie podkreślić
 2. choroby przewlekłe; problemy rozwojowe -potwierdzone przez specjalistę;
niepokojące sygnały dotyczące zachowania dziecka:

*nadpobudliwość psychoruchowa, 
* agresja, 
* apatia, 
* lęki, 
* zachowania nieadekwatne do sytuacji,.....................................................................

.......................................................................................................................................

........................................................................................................................................

............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

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

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



      

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
DOTYCZĄCE PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA 

ZE ŻŁOBKA

Oświadczam, że oprócz rodziców/opiekunów prawnych, dziecko 
mogą przyprowadzać i odbierać ze Żłobka niżej wymienione pełnoletnie 
osoby:

Imię i nazwisko: …............................................................................................

Seria i numer dowodu osobistego: ….................................................................

Stopień pokrewieństwa :.....................................................................................

Numer telefonu kontaktowego: …........................................................................

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że ponoszę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo
mojego dziecka podczas przyprowadzania i odbierania go ze Żłobka przez wyżej wskazane osoby.



OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZGŁOSZENIA I OCHRONY
DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą prawną ochrony danych osobowych dziecka, jego rodziców lub opiekunów 
prawnych w celu rekrutacji dziecka do żłobka jest art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust.2 pkt 1 
ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.), zgodnie z 
którymi przetwarzanie jest dopuszczalne, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to 
zgodę. Ponadto zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy przetwarzanie danych jest dopuszczalne, 
gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienie lub spełnienie obowiązku wynikającego z
przepisu prawa

1.Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o    
    ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych   
    zawartych we wniosku w celu przyjęcia dziecka do Gminnego Żłobka w Hucie Starej B

2.Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich  
     poprawiania. Dane podaję dobrowolnie.

3. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na opublikowanie imienia i nazwiska mojego
     dziecka na tablicy ogłoszeń w żłobku 

4.Zapoznałam/ zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń.

5.Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.
 



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz 
danych mojego dziecka 

przez Gminny Żłobek w Hucie Starej B, ul. Boczna 1, 42-263 Huta Stara B
[nazwa administratora danych i jego adres]

w celu przeprowadzenia rekrutacji do Gminnego Żłobka w Hucie Starej B

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez 

pisemne poinformowanie dyrektora żłobka o jej cofnięciu.

……………………….………………….……………
Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę*



RODZICE

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (RODO) informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych przetwarzającym dane osobowe rodziców i 
dziecka jest Gminny Żłobek w Hucie Starej B, ul. Boczna 1, 42-263 Huta Stara B.

2) Dane osobowe rodziców i dziecka, zebrane podczas procesu rekrutacji przetwarzane
będą w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i
art. 9 ust. 2 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. w związku z art.  3a Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.  o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2011 Nr 45 poz. 235).

3) Odbiorcami danych osobowych dzieci mogą być podmioty upoważnione do ich otrzy-
mywania na podstawie przepisów prawa (np. MOPR, PCPR) .

4) Dane osobowe rodziców i dziecka przechowywane będą przez okres 3  pełnych lat ka-
lendarzowych od zakończenia pobytu dziecka w żłobku.

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobo-
wych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych przez administratora.

7) Podanie danych osobowych wymienionych w aktach prawnych wskazanych w punk-
cie 2 jest obligatoryjne.

8) Kontakt  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  możliwy  jest  pod  adresem  email:
pp.huta_b@poczta.onet.pl z dopiskiem IOD.


