
Łódź, dn..................................…
.................................................
        pieczątka placówki

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA „CENTRUM DZIECIĘCE
JASIA I MAŁGOSI” ul. .……………………………………..

I. DANE DZIECKA

Nazwisko i imię Dziecka

Pesel Dziecka 

Adres zamieszkania Dziecka

Adres zameldowania Dziecka

Data i miejsce urodzenia Dziecka 

Dziecko będzie uczęszczało do Centrum od

II. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / OPIEKUNÓW

MATKA OJCIEC

Nazwisko i imię

Adres zameldowania

Nr dowodu osobistego

Adres miejsca pracy

Nr telefonu do pracy

Nr telefonu komórkowego

e-mail

III. POSIŁKI

Proszę zaznaczyć posiłki które będą spożywane w żłobku

1. Śniadanie

2. Obiad

3. Podwieczorek

IV. DANE DOTYCZĄCE OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA Z 
PLACÓWKI:
 

Nazwisko i imię Pokrewieństwo Nr dowodu osobistego Nr telefonu



V. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU:

1. Informacje o stanie zdrowia Dziecka:

a) przebyte choroby zakaźne, urazy:………………………………………………………………

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

b) Dziecko przyjmuje leki ( jeśli tak to jakie?)……………………………………………………….

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

c) alergie pokarmowe…………………………………………………………………………………

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

d) inne wskazania i przeciwwskazania poradni specjalistycznej, wydane w wyniku

przeprowadzonych badań:

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Magdalenę Dziuda właściciela firmy Centrum Dziecięce Jasia i Małgosia Magdalena Dziuda z 

siedzibą w Łodzi przy ul. Zaolziańskiej 54A, danych osobowych objętych umową o sprawowanie opieki nad dzieckiem w żłobku oraz kartą 

zgłoszeniową dziecka do żłobka.

Jednocześnie oświadczam że,

1. przekazuję moje dane dobrowolnie

2. zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania oraz wycofania zgody na ich 

przetwarzanie

3. zapoznałem się z klauzulą informacyjną zamieszczoną poniżej

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27.04.2016 (dalej rozporządzenie) 

informujemy że,

1. Administratorem twoich danych osobowych jest Magdalena Dziuda właściciel firmy Centrum Dziecięce Jasia i Małgosia Magdalena 

Dziuda z siedzibą w Łodzi przy ul. Zaolziańskiej 54A. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu 662162286, e-mail: 

centrumjasimalgosia@wp.pl

2. Twoje dane będą przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy o sprawowanie opieki nad dzieckiem w żłobku.

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu.

4. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje ci prawo do:

 dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 rozporządzenia

 sprostowania danych, na podstawie art. 16 rozporządzenia

 usunięcia danych, na podstawie art. 15 rozporządzenia

 ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 rozporządzenia

 przenoszenia danych, na podstawie art. 20 rozporządzenia

 do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 rozporządzenia

(UWAGA: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na postawie których odbywa się przetwarzanie danych)

5. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na postawie zgody, przysługuje ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym 

momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia

7. Podanie przez ciebie danych jest niezbędnym warunkiem realizacji zadań wynikających z umowy o sprawowanie opieki nad dzieckiem w 

żłobku.

8. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Data ……………........     Podpis : Matki ……………………………... Ojca…………………………………

mailto:centrumjasimalgosia@wp.pl

