Na podstawie art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO),
informuję, że dane osobowe zawarte w niniejszej karcie zgłoszeniowej przetwarzane są na zasadach
zawartych w załączniku do umowy oraz w obowiązku informacyjnym zamieszczonym na stronie
internetowej żłobka.

Karta zgłoszenia dziecka do Prywatnego Żłobka
„Jarzębinka” w Paczkowie na rok szkolny 2021/2022

I.

Dane dziecka:

Imię i nazwisko:
Data urodzenia
Pesel:
Adres zamieszkania:
Adres zameldowania:
Dziecko uczęszcza/uczęszczało do żłobka (jeśli TAK – proszę podać nazwę placówki):

II.

Wybrany pakiet, zgodnie z ofertą (proszę podkreślić wybrany pakiet):
 Pakiet KOLOROWY 650zł (w godz. 6.00 - 16.00
LUB
w godz. 7.00 – 17.00)

 Pakiet MALINOWY 550zł (w godz. 6.00 - 15.00)
 Pakiet LIMONKOWY 450zł (w godz. 6.00 - 14.00)
Opłata za wyżywienie uzależniona jest od wyboru pakietu (pakiet limonkowy 9zł/dzień, pakiet malinowy i kolorowy 11zł/dzień).

III.

Dane rodziców/opiekunów dziecka

Mama:
Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
PESEL:
Miejsce pracy:
Telefon (do szybkiego kontaktu):
e-mail:
Tata:
Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:
PESEL:
Miejsce pracy:
Telefon (do szybkiego kontaktu):
e-mail:

Rodzeństwo: (proszę podać imiona i rok urodzenia)

IV. Kryteria dodatkowe:
Niepełnosprawność kandydata
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
Objęcie kandydata pieczą zastępczą

TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane
wyłącznie dla potrzeb związanych z postepowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy
prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz.U. 2018 r., poz. 996)
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest organ
prowadzący żłobek.

Oświadczenie wnioskodawcy:
1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do
wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym .
2. Przyjmuję do wiadomości, iż:
• Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest: A plus A
s.c. ul. Kleszczewska 3, 63-004 Gowarzewo.
Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie
dla potrzeb związanych z postepowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie art. 131 ustawy
prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz.U.2018r., poz. 996)

• Osoba składająca wniosek oraz załączniki do wniosku ma prawo dostępu do treści zawartych w nich
danych oraz ich poprawiania.

…………………………………………………
Data złożenia wniosku (wypełnia Dyrektor)

...........................................
podpis matki

.......................................
podpis ojca

Zal. 1 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW
PRAWNYCH(z dnia 24.05.2018 wersja 1:0)

Na podstawie art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję że od dnia
25 maja 2018 roku:

1. Administratorem podanych przez Panią/ Pana danych osobowych jest A plus A s.c. ul. Kleszczewska 3,
63-004 Gowarzewo , email: ochronadanych8@gmail.com

2. Podane przez Panią/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i na podstawie umowy
zawartej o opiekę nad dzieckiem ( art. 6 ust. 1 lit b RODO).
3. Odbiorcami podanych przez Panią/ Pana danych będą podwykonawcy Placówki, w zakresie w jakim
powierzono im przetwarzanie danych tj. zewnętrzni informatycy, osoby prowadzące zajęcia dodatkowe.
4. Podane przez Panią/ Pana dane osobowe w tym adres email, będą przetwarzane przez okres
sprawowania opieki nad dzieckiem oraz wynikające z nadrzędnych przepisów prawa.
5. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia oraz prawo ograniczenia do ich przetwarzania. Ponadto także do przenoszenia danych oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych.
6. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, gdy uzna Pani/
Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana narusza przepisy RODO.
7. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych, jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie
skutkowało niemożliwością świadczenia usługi nauczania i opieki w Przedszkolu
8. Podane przez Panią/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/
organizacji międzynarodowej.
9. Podane przez Panią/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą profilowane.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA RODZICÓW I
OPIEKUNÓW PRAWNYCH
(dotycząca udzielonej zgody na przetwarzanie danych)(z dnia 24.05.2018 wersja 1:0)

Na podstawie art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję że od dnia
25 maja 2018 roku:

1. Administratorem podanych przez Panią/ Pana danych osobowych jest A plus A s.c. ul. Kleszczewska 3,
63-004 Gowarzewo , email: ochronadanych8@gmail.com

2. Podane przez Panią/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie i w celu wynikającym z udzielonej
zgody na przetwarzanie danych (art.6 ust.1 lit.a) RODO), o ile zgoda taka została udzielona, tj. w celu utrwalenia
wizerunku dziecka na zdjęciach/ filmach z takich wydarzeń jak wycieczki, uroczystości, konkursy oraz publikacje
tych zdjęć/ filmów na stronie internetowej przedszkola i żłobka, w kronikach oraz portalach społecznościowych
gdzie placówka ma utworzone profile.
3. Odbiorcami podanych przez Panią/ Pana danych będą podwykonawcy Żłobka w zakresie w jakim
powierzono im przetwarzanie danych tj. a: zewnętrzni informatycy, b: portale społecznościowe- w przypadku
wyrażenia zgody c: osoby prowadzące zajęcia dodatkowe
4. Podane przez Panią/ Pana dane osobowe w tym adres email, będą przetwarzane przez okres
sprawowania opieki nad dzieckiem oraz wynikające z nadrzędnych przepisów prawa.
5. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie, bez wpływy na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych.

6. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza RODO.
7. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie skutkowało
wobec Pani/ Pana powstaniem negatywnych konsekwencji.
8. W przypadku wyrażenia zgody- podane przez Panią/Pana dane osobowe oraz wizerunek, celem
umieszczenia ich na profilu Żłobka na portalach społecznościowych Facebook oraz będą przekazywane do
państwa trzeciego- spoza terytorium Unii Europejskiej z uwagi na zamieszczenie w tym kraju serwerów tego
portalu. W pozostałych przypadkach dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji
międzynarodowych.

9. Podane przez Panią/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą profilowane.

W przypadku braku zgody na przetwarzanie ww. danych osobowych, w tym zakresie wizerunku,
powyższa klauzula informacyjna Pani/ Pana nie dotyczy.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA RODZICÓW
I OPIEKUNÓW PRAWNYCH

(dotycząca udzielonej zgody na przetwarzanie danych szczególnych kategorii)(z dnia 24.05.2018
wersja 1:0)
Na podstawie art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO),
informuję że od dnia 25 maja 2018 roku:

1. Administratorem podanych przez Panią/ Pana danych osobowych jest A plus A s.c. ul.
Kleszczewska 3, 63-004 Gowarzewo , email: ochronadanych8@gmail.com

2. Pani/ Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka, którego jest Pani/ Pan prawnym
opiekunem będą przetwarzane na postawie i celu wynikającym z udzielonej zgody na przetwarzanie
danych szczególnych, o ile zgoda taka została udzielona.(art.9 ust 2 lit.a) RODO):
 w zakresie dotyczącym zdrowia dziecka, tj. przede wszystkim posiadanych chorób, alergii celem

zapewnienia mu stosownej opieki, przygotowywania posiłków, usprawiedliwiania jego nieobecności
3. Odbiorcami Pani/ Pana danych oraz danych dziecka- podopiecznego będą podwykonawcy
Placówki, w zakresie w jakim powierzono im przetwarzanie danych tj. zewnętrzni informatycy,
prowadzący zajęcia dodatkowe.

4. Podane przez Panią/ Pana dane osobowe w tym adres email, będą przetwarzane przez okres
sprawowania opieki nad dzieckiem oraz wynikające z nadrzędnych przepisów prawa.
5. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływy na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych
osobowych.
6. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza RODO.
7. Podanie przez Panią/ Pana danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie
skutkowało niemożliwością świadczenia usług opieki i nauczania w Żłobku
8. Podane przez Panią/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/
organizacji międzynarodowej.
9. Podane przez Panią/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą profilowane

