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K A R T A  Z G Ł O S Z E N I A  D Z I E C K A   

D O  Ż Ł O B K A  M I E J S K I E G O  W  N I S K U  

Dane rodziców /opiekunów prawnych 

Matka/opiekun prawny 

Imię   

Nazwisko  

PESEL  

Miejsce zamieszkania (adres)  

 

 

 

Numer telefonu1  

Adres poczty elektronicznej2  

Miejsce pracy (nazwa i adres)3  

 

 

Miejsce pobierania nauki w szkole lub szkole 

wyższej (nazwa i adres)4  

 

 

 

Ojciec/opiekun prawny 

Imię   

Nazwisko  

PESEL  

Miejsce zamieszkania (adres)  

 

 

 

Numer telefonu5  

Adres poczty elektronicznej6  

Miejsce pracy (nazwa i adres)7  

 

 

Miejsce pobierania nauki w szkole lub szkole 

wyższej (nazwa i adres)8  

 

 

 

                                                           
1 W przypadku nie posiadania numeru telefonu należy wpisać nie dotyczy.  
2 W przypadku nie posiadania adresu poczty elektronicznej należy wpisać nie dotyczy. 
3 W przypadku osób nie pracujących należy wpisać nie dotyczy. 
4 W przypadku osób nie uczących się należy wpisać nie dotyczy.  
5 W przypadku nie posiadania numeru telefonu należy wpisać nie dotyczy.  
6 W przypadku nie posiadania adresu poczty elektronicznej należy wpisać nie dotyczy. 
7 W przypadku osób nie pracujących należy wpisać nie dotyczy. 
8 W przypadku osób nie uczących się należy wpisać nie dotyczy.  



2021 Karta zgłoszeniowa dziecka do Żłobka Miejskiego w Nisku 

 

Administratora danych: Żłobek Miejski w Nisku ul. 3 Maja 22, tel. 15 8412716 Strona 2 
 

 

Dane dotyczące dziecka zgłaszanego do Żłobka 

Imię   

Nazwisko  

Data urodzenia (Dzień, miesiąc, rok)  

PESEL  

Miejsce zamieszkania (adres)  

 
Adres zameldowania dziecka9  

 

Informacje o dziecku  

Czy dziecko legitymuje się orzeczeniem 

o niepełnosprawności10 

 

Tak 

 

Nie 

Jakiego rodzaj orzeczenie dziecka posiada  

(rodzaj dysfunkcji, symbol niepełnosprawności, 

uprawnienia)11 

 

Zdrowie dziecka 

(stałe choroby, wady rozwojowe, alergie, leki przyjmowane na stałe, inne informacje 

o stanie zdrowia dziecka istotne ważne do zapewnienia mu opieki)12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o stosowaniu specjalnej diety dla dziecka 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
9 Należy wypełnić jeżeli jest inny niż adres miejsca zamieszkania, gdy jest taki sam należy wpisać nie dotyczy.  
10 Właściwy kwadrat zaznaczyć znakiem X 
11 Gdy dziecko nie legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności należy wpisać nie dotyczy.  
12 Należy wpisać w wierszu poniższym, gdy nie ma zastosowania należy wpisać nie dotyczy.  
13 Należy wpisać w wierszu poniższym, gdy nie ma zastosowania należy wpisać nie dotyczy. 



2021 Karta zgłoszeniowa dziecka do Żłobka Miejskiego w Nisku 

 

Administratora danych: Żłobek Miejski w Nisku ul. 3 Maja 22, tel. 15 8412716 Strona 3 
 

 

Informacje o rozwoju psychofizycznym dziecka 

(Osobowość dziecka, cechy charakteru, nawyki, zachowania, na które należy zwrócić 

szczególną uwagę, sugestie rodziców14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja czy dziecko ma rodzeństwo (jeżeli tak to należy podać liczbę i wiek 

rodzeństwa)15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że podane informacje zawarte w formularzu są zgodne z prawdą i stanem 

faktycznym  
 

Czytelny podpis matki/opiekuna prawnego:………………………….…………. 

 

data ……………………… 

   

 

Oświadczam, że podane informacje zawarte w formularzu są zgodne z prawdą i stanem 

faktycznym  
 

Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego:……………………….. …………….. 

 

data ……………………… 
 

 

 

 

 

 

                                                           
14Należy wpisać w wierszu poniższym.  
15 W przypadku nie posiadania rodzeństwa należy wpisać nie dotyczy.  
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 Oświadczenie i zobowiązania rodziców/opiekunów prawnych 

1. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dotyczące przyprowadzania 

i odbierania dziecka do Żłobka: 

Oświadczamy, że nasze dziecko (imię i nazwisko dziecka)……………………………będzie 

przyprowadzane i odbierane przez nas rodziców. W wyjątkowych przypadkach po przyjęciu 

naszego dziecka do Żłobka dołączymy pisemne upoważnienie dla osób, które poza nami będą 

mogły odbierać dziecko ze Żłobka według wzoru upoważnionego obwiązującego w Żłobku. 

Nisko, dnia………/…………………    Nisko, dnia……/…………………. 

(Podpis matki/opiekuna prawnego)      (Podpis ojca/opiekuna prawnego ) 

 

2. Oświadczenie rodziców/opiekunów dziecka o regulowania należności za pobyt 

w Żłobku: 

Oświadczamy, że nasze dziecka będzie korzystać z pobytu w Żłobku w roku 

…………….i w związku z tym zobowiązujemy się do regularnego ponoszenia kosztów 

wyżywienia oraz kosztów pobytu w Żłobku zgodnie z aktualnymi regulacjami 

obowiązującymi w tym zakresie.  

Nisko, dnia………/…………………    Nisko, dnia……/…………………. 

(Podpis matki/opiekuna prawnego)      (Podpis ojca/opiekuna prawnego ) 

 

3. Oświadczenie o zapoznaniu się ze statutem Żłobka: 

Oświadczamy, że zapoznamy się ze Statutem Żłobka i będzie przestrzegać jego postanowień.  

Nisko, dnia………/…………………    Nisko, dnia……/…………………. 

(Podpis matki/opiekuna prawnego)      (Podpis ojca/opiekuna prawnego) 
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Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH 

Na podstawia art. 13 ust. 1-2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik urzędowy Unii 

Europejskiej  4.5.2016, L. 119/1) informuję, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych i danych osobowych dziecka jest Żłobek Miejski 

w Nisku ul 3 Maja 22, 37-400 Nisko reprezentowany przez Dyrektora Żłobka Panią Bożenę Gergont.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Żłobku Miejskim w Nisku: 

e – mail: cuw.iodo.nisko@onet.eu 

3. Pana/Pani dane osobowe i dane dziecka przetwarzane są w celu: 

 

Przeprowadzenia rekrutacji do Żłobka Miejskiego w Nisku a w przypadku zakwalifikowania 

Pani/Pana dziecka do Żłobku również do celu jego uczestnictwa w Żłobku, jego rozliczania 

i odbioru dziecka ze Żłobka 

 

4. Podstawa prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych i danych dziecka jest: 

1) art. 6 ust. 1 lit c) i e) RODO;16 

-przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 

o którym mowa w pkt. 3) 

-przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub 

w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, o którym mowa w pkt. 3), 

2) art. 9 ust. 2 lit b) i g) RODO; 

- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez 

administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i 

ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub 

porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie 

zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą, o którym mowa w pkt. 3), 

- przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na 

podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego 

celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki 

ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą, o którym mowa w pkt. 3) 

3) art. 3a.1 i ust. 2, art. 10 i art. 58.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 

lat 3 (tj. Dz. U z 23 marca 2018 poz. 603 z późn. zm.). 

5.Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych i dzieci są: podmioty świadczącym na rzecz Żłobka 

obsługę księgową, kadrową, organizacyjną w szczególności Centrum Usług Wspólnych w Nisku. 

Państwa dane osobowe mogą być przekazane także odpowiednim organom publicznym na podstawie 

przepisów prawa. Dane będą udostępniane również uprawnionym pracownikom Żłobka posiadającym 

                                                           
16 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dziennik urzędowy Unii Europejskiej  4.5.2016, L. 119/1) 
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stosowne upoważnienie do przetwarzania danych. Dane będą również ujawniane Inspektorowi 

ochrony danych w Żłobku Miejskim w Nisku, gdy zajdzie taka potrzeba (żądanie, zgłoszenie). 

6.Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  

7. Pana/Pani dane osobowe i dane dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celu przetwarzania:  

- Do celów rekrutacji -zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt w Żłobku Miejskim w Nisku 

z kwietnia 2015 roku okres przechowywania 5 lat dzieci zakwalifikowanych do udziału w Żłobku. 

Karty dzieci niezakwalifikowanych do udziału w Żłobku przechowywane są przez okres 30 dni 

kalendarzowych po zakończonym naborze i po tym okresie się niszczone w przypadku ich 

nieodebrania (zwrócenia) rodzicom, 

- Do celów uczestnictwa w Żłobku dziecka i jego odbioru w przypadku jego zakwalifikowania – 

zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt w Żłobku Miejskim w Nisku z kwietnia 2015 roku co do 

zasady dane dotyczące uczestnictwa dziecka w Żłobku i jego odbioru przechowywane są przez 5 lat 

i po tym okresie są usuwane, 

- Do celów rozliczania uczestnictwa dziecka w Żłobku –zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem 

akt w Żłobku Miejskim w Nisku z kwietnia 2015 roku co do zasady dane dotyczące rozliczeń są 

przechowywane przez 5 lat i po tym okresie są usuwane. 

 

8. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora danych: dostępu do swoich danych osobowych ich 

sprostowania, usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu na 

przetwarzanie danych, przenoszenia danych, jeżeli wystąpią przesłanki do tego Pana/Panią 

uprawniające określone w przepisach RODO. Z pełną listą przesłanek i Pana/Pani praw może się 

Pani/Pan zapoznać u Dyrektora Żłobka Miejskiego w Nisku. Prawa powyższe może Pan/Pani 

zrealizować poprzez wniosek pisemny lub elektroniczny, w szczególnych przypadkach ustny, 

skierowany do Administratora danych.  

 

9. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Pana/Pani zgody ma Pan/Pani prawo 

do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących naruszyłoby przepisy 

ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

 

11. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych i danych dziecka jest wymogiem ustawowym, jest 

obowiązkowe na mocy przepisów prawa i jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania danych 

a konsekwencją niepodania danych przez Pana/Panią danych jest brak możliwości przeprowadzenia 

rekrutacji Pana/Pani dziecka do Żłobka i jego ewentualnego pobytu w Żłobku Miejskim w Nisku.  

 

12. Pana/Pani dane osobowe nie będą poddawane procesowi zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji w tym profilowaniu.   

 

Nisko, dnia………/………………………  Nisko, dnia……/…………………………. 

(Czytelny podpis matki/opiekuna prawnego)    (Czytelny  podpis ojca/opiekuna prawnego  


