……………………………………..
(pieczęć żłobka)

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W OTWOCKU
na rok szkolny 2017/2018
(Wniosek wypełniają rodzice/ prawni opiekunowie czytelnie drukowanymi literami)
I.

DANE OSOBOWE DZIECKA

1.

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

2.

Data i miejsce urodzenia ..……………………………………………………...........................................

3.

PESEL ……………………………………………………..
Adres zamieszkania

Adres zameldowania
( jeśli jest inny niż zamieszkania)

Miejscowość
Ulica, nr domu
i mieszkania
II.

DANE OSOBOWE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW
MATKA/OPIEKUN PRAWNY

OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY

Adres zamieszkania/zameldowania

Adres zamieszkania/zameldowania
( jeśli jest inny niż zamieszkania)

Imię i nazwisko

PESEL

Miejscowość
Ulica, nr domu
i mieszkania
Adres e-mail
numer telefonu
III.

Informacja o zatrudnieniu

Miejsce i czas pracy matki

Miejsce i czas pracy ojca

( nazwa zakładu pracy)
( godziny pracy i numer telefonu)

( nazwa zakładu pracy)
( godziny pracy i numer telefonu)

( pieczątka zakładu pracy oraz imienna pieczątka pracodawcy)

( pieczątka zakładu pracy oraz imienna pieczątka pracodawcy)

Podpis matki/prawnego opiekuna
Otwock, dnia………………………..

Podpis ojca/prawnego opiekuna

1.

IV.
DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU I RODZINIE
Termin przyjęcia dziecka do żłobka (wpisać preferowaną datę):

2.

Czy dziecko uczęszczało już do żłobka? Jak przebiegała adaptacja dziecka?

3.

4.

Alergie, dieta, przebyte choroby, stałe choroby – opieka specjalisty, inne……

Dziecko będzie przebywać w żłobku w godzinach:

od …………………do…………………
V.
INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
dane osobowe dotyczące dzieci i ich rodziców zbierane są dla potrzeb rekrutacji i prowadzenia niezbędnej
dokumentacji określonej przepisami prawa. Rodzice mają obowiązek uzupełniania, uaktualniania, sprostowania
danych. Dane zebrane w karcie zgłoszenia dziecka do żłobka są zbierane, przechowywane i przetwarzane
zgodnie z przepisami prawa. Administratorem danych jest Żłobek Miejski w Otwocku z siedzibą w Otwocku
przy ul. Wroniej 7.

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów
Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania danych osobowych moich
i członków mojej rodziny.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu rekrutacji i prowadzenia
niezbędnej dokumentacji określonej przepisami prawa.
Świadomy odpowiedzialności karnej, w przypadku podania nieprawidłowych danych, oświadczam, że
przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Otwock, dnia ……………………

……………………………
(podpis matki / prawnego opiekuna)

VI.

………………………………
(podpis ojca / prawnego opiekuna)

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

Oświadczam, że zgodnie z ustawą z 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006
r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) wyrażam zgodę na umieszczanie wizerunku mojego dziecka w mediach ( prasa,
telewizja, Internet) w zakresie realizacji zadań związanych z promocją działalności żłobka. Oświadczenie jest
prawomocne z chwilą przyjęcia dziecka.

Otwock, dnia ……………………

……………………………
(podpis matki / prawnego opiekuna)

VII.

Data złożenia karty

………………………………
(podpis ojca / prawnego opiekuna)

POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA KARTY

Czytelny podpis osoby składającej kartę zgłoszenia

Podpis osoby przyjmującej kartę

Sposób dokumentowania danych: ( WAŻNE ! )
1. Rodzice/prawni opiekunowie samotnie wychowujący dziecko, niepełnosprawni, rodziny zastępcze, dziecka
posiadającego opinię/orzeczenie o niepełnosprawności, korzystający z pomocy społecznej, realizujący program
,,Rodzina 3+” – załączają stosowne dokumenty, zaświadczenia, orzeczenia lub oświadczenia.
2. Rodzice/prawni opiekunowie składając Kartę okazują do wglądu zaświadczenie o zatrudnieniu lub potwierdzenie
prowadzonej działalności z uwzględnieniem czasu i wymiaru zatrudnienia oraz dokument potwierdzający
zamieszkanie/zameldowanie.

