Miejski Zespół Żłobków
”Radomirek” w Radomiu

ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 13
26-600 Radom
Tel./fax: 48 363-68-19

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA
Proszę o przyjęcie............................................................................................................................
................................................................./imię i nazwisko dziecka/
ur. dnia: .....................................roku do żłobka Nr……….. na …….. godzin dziennie i posiłki od dnia
.........................................roku.
Oświadczenie rodziców o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miasta Radom.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Podpis rodziców/ opiekunów prawnych
………………………………………………………………

Oświadczenie matki/opiekunki o zatrudnieniu:

Oświadczenie ojca/opiekuna o zatrudnieniu:

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

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

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

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

Podpis matki/opiekunki

Podpis ojca/opiekuna

Rodzeństwo z podaniem wieku dzieci:……………………………………………………………………………………………
Ilość dzieci w rodzinie……………………………………………………………………………………………………………………..
Dzieci niepełnosprawne w rodzinie:…………………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy do rodziców …………………………………..
Osoby pełnoletnie upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka:
1 ............................................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................................

Dziecko przebyło choroby /jakie?/.......................................................................................................
Mogą wystąpić objawy /jakie?/ ............................................................................................................
Jest uczulony na ...................................................................................................................................
Wymaga specjalnej opieki /jakiej?/ ......................................................................................................

Rodzice dziecka zobowiązani są , w momencie przyjęcia dziecka do żłobka, do dostarczenia
aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu i stanie zdrowia dziecka.

........................................................................
/podpis rodziców lub opiekunów/
.................................................................
/podpis Dyrektora/

Jednocześnie informuję że zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
- administratorem Waszych danych osobowych jest dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków "Radomirek" w
Radomiu ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 13
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - kontakt.iod@gmail.com

- Wasze dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacyjnych do żłobka na podstawie Art. 6
ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.

- Posiadacie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do
przenoszenia danych
- Macie prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego
- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować
niemożliwością przyjęcia dziecka do żłobka.
Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych
osobowych w celu przyjęcia dziecka do żłobka

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

