
Akademia Smerfa Prywatny Żłobek
Września, ul. Gnieźnieńska 23B, Zielonogórska 5

Data i podpis przyjęcia karty (wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie)………………………………………………………………..

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRYWATNEGO ŻŁOBKA

 AKADEMIA SMERFA  WE WRZEŚNI

Proszę o przyjęcie dziecka (imię i nazwisko)……………………………………………………………………………

zamieszkałego (dokładny adres)……………………………………………………………………………………………..

urodzonego dnia …………………………………w/we ………………………………………………………………………

PESEL …………………………………………. do prywatnego żłobka AKADEMIA SMERFA we Wrześni 

od dnia …………………………………………r. 

1. Informacje dotyczące rodziców/opiekunów dziecka

Matka/opiekun prawny Ojciec/opiekun prawny

Imię i nazwisko

Numer PESEL
(w przypadku braku PESEL
 nr i seria dokumentu tożsamości)

Data urodzenia

Adres zamieszkania

Numer tel. kontaktowego

Adres skrzynki email

Nazwa i adres zakładu pracy 
(z numerem tel.)
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Akademia Smerfa Prywatny Żłobek
Września, ul. Gnieźnieńska 23B, Zielonogórska 5

2. Informacje o dziecku:

 stan zdrowia (przebyte choroby, alergie, dieta, podawane leki na stałe, szczepienia)

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 charakterystyka malucha ………………….. ………………..........................................................

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 3.  Czas  pobytu  dziecka  w żłobku:  (określenie  godzin  pobytu  dziecka  w  placówce,  
             nie dotyczy czasu adaptacyjnego)

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

Oświadczam, że wszelkie przekazane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
Zobowiązuję się do bieżącego informowania placówki o zmianie danych zawartych 
w karcie zgłoszenia.

Podpisy Rodziców/opiekunów prawnych

……………………………………………………………..

…………………………………………………………….
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Akademia Smerfa Prywatny Żłobek
Września, ul. Gnieźnieńska 23B, Zielonogórska 5

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych od klientów

  Informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest p. Maria Jędraszak – Owczarzak dyrektor
Akademii  Smerfa  Prywatny  Żłobek  z  siedzibą  we  Wrześni,  ul.  Gnieźnieńska  23B,
Zielonogórska 5, zwana dalej Administratorem,

2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
3. Pani/Pana  dane  osobowe przetwarzane  będą  w celu  :  rekrutacji, sporządzania  i  egzekwowania

warunków  umowy,  współpracy  z  instytucjami  :  Ośrodek  Pomocy  Społecznej,  Sąd,  ZUS  oraz
współpracy  z  instytucjami  dofinansowującymi  koszty  pobytu  dziecka  w  placówce  i  nie  będą
udostępniane innym odbiorcom poza tymi w w. 

4. podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  roku  w sprawie  ochrony  osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),

5. podanie danych jest niezbędne do zawarcia „umowy”, w przypadku niepodania danych zawarcie
„umowy” będzie niemożliwe,

6. zgodnie z RODO posiada Pani/Pan prawo do:
 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 przenoszenia danych,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym

profilowaniu,
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez przez okres ustalony na podstawie przepisów

archiwalnych,  a  w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie  – do czasu  wycofania
Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.

                                             Klauzula zgody przetwarzania danych osobowych

1. Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  Administratora danych  p.  Marię
Jędraszak  –  Owczarzak  dyrektora  Akademii  Smerfa  Prywatny  Żłobek  z  siedzibą  we  Wrześni,  ul.
Gnieźnieńska  23b,  Zielonogórska  5,  w celu:   rekrutacji,  sporządzania   i  egzekwowania  warunków
umowy,  współpracy  z  instytucjami  :  Ośrodek  Pomocy  Społecznej,  Sąd,  ZUS  oraz  współpracy  z
instytucjami dofinansowującymi koszty pobytu dziecka  w placówce i  nie będą udostępniane innym
odbiorcom poza tymi w/w. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem/am  się  z  treścią  klauzuli  informacyjnej,  w  tym  z  informacją  o  celu  i sposobach
przetwarzania  danych  osobowych  oraz  prawie  dostępu  do  treści  swoich  danych  i  prawie  ich
poprawiania.

                                                                                                              ...............................................................
(data i podpis)
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Akademia Smerfa Prywatny Żłobek
Września, ul. Gnieźnieńska 23B, Zielonogórska 5

                                       Klauzula informacyjna w przypadku pozyskiwania danych osobowych 
                                                                                                         (dotyczą osób poniżej 16 roku życia)

Informuję, że:

 Administratorem danych osobowych pozyskiwanych od osoby innej niż tej, której dane dotyczą 
jest p. Maria Jędraszak – Owczarzak dyrektor Akademii Smerfa Prywatny Żłobek  z siedzibą  
we Wrześni, ul.Gnieźnieńska23B,Zielonogórska5,zwany/a dalej Administratorem;

 Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych:
1. imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania;

 dane osobowe przetwarzane będą w celu: przyjęcia dziecka do placówki i nie będą udostępniane
innym odbiorcom,

 podstawą  przetwarzania  danych  osobowych  jest  art.  6  ust  1  lit.  a  Rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  roku  w  sprawie  ochrony  osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),

 Administrator pozyskał dane osobowe od rodzica dziecka, posiada on prawo do:
1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
3. przenoszenia danych,
4. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 dane osobowe będą przechowywane przez Administratora w biurze żłobka, do którego

uczęszcza dziecko.

                                                                                                            
           podpis rodzica/opiekuna

…………………………………………………....

                       Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Administratora.

5. Żłobek, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Państwa i Państwa Dziecka,  
za wyjątkiem sytuacji,  w których posiada ku  temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów
uprawnionych lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań Żłobka.

6. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
7. Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania

danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

................................................................................
       (podpis osoby zapoznanej z klauzulą 

       i wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych)
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