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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 

Niepubliczny Żłobek GWIAZDECZKA w Legnicy 

 

Deklaruję chęć rozpoczęcia pobytu dziecka od: 

  

…………………………………………………….. 

 

DANE DZIECKA 

1. Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………….……………….. 

2. Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………………..…..…………………… 

3. PESEL: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

4. Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………….. 

DANE MATKI (OPIEKUNA PRAWNEGO): 

1. Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………..………………………... 

2.  PESEL: ………………………………………………………………………………………………………………...………………… 

3. Seria i numer dowodu: …………………………………………………………………………………………….……………. 

4. Numer telefonu: ……………………………………………………………………………………………….…………………... 

5. Adres e – mail: …………………………………………………………………………………………………………..…...…….. 

6. Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………….…………………... 

7. Miejsce pracy: …………………………………………………………………………………………………..…………………… 

8. Adres i telefon zakładu pracy: ………………………………………………………………………………………………… 

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

DANE OJCA (OPIEKUNA PRAWNEGO): 

1. Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………..………………………... 

2.  PESEL: ………………………………………………………………………………………………………………...………………… 

3. Seria i numer dowodu: …………………………………………………………………………………………….……………. 

4. Numer telefonu: ……………………………………………………………………………………………….…………………... 

5. Adres e – mail: …………………………………………………………………………………………………………..…...…….. 

6. Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………….…………………... 
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7. Miejsce pracy: …………………………………………………………………………………………………..…………………… 

8. Adres i telefon zakładu pracy: ………………………………………………………………………………………………… 

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

 

INFORMACJE O DZIECKU 

1. Czy dziecko jest urodzone przed 37. tygodniem ciąży?    TAK / NIE * 

• Jeśli „TAK”: w którym tygodniu urodziło się dziecko?: ………………….. 

2. Czy dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność?    TAK / NIE * 

3. Czy dziecko jest przewlekle chore?    TAK / NIE * 

• Jeśli „TAK”: na jaką chorobę choruje?: …………………………………………………………………………….. 

4. Czy dziecko nadal karmione jest piersią?    TAK / NIE * 

5. Czy dziecko posiada podstawowe szczepienia ochronne?    TAK / NIE * 

6. Czy dziecko posiada alergie, alergie/nietolerancje pokarmowe?    TAK / NIE * 

• Jeśli „TAK”: jakie to alergie/nietolerancje?: 

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

7. Czy dziecko posiada rodzeństwo? Jeśli tak, w jakim wieku?: 

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

8. Czy dziecko ma kontakt z rówieśnikami?    TAK / NIE * 

9. Charakter i przyzwyczajenia – proszę krótko opisać swoje dziecko, co lubi, czego nie lubi, czy 

potrafi posługiwać się łyżką, czy korzysta z nocnika, czy śpi w ciągu dnia itp.: 

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

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

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

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

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

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

 

Orientacyjne godziny pobytu dziecka w żłobku: ………………………………………………………………………………… 
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Czy któryś z rodziców ma ograniczone prawa do dziecka lub jest ich całkowicie pozbawiony? 

 

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

 

Oświadczam, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

Data i podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych: 

 

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

 

 

Potwierdzenie przyjęcia karty zgłoszenia: 

 
………………………….…………….…………………………… 
pieczęć i podpis dyrektora 
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KLAUZULA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH dla Klientów/Kontrahentów 

przedsiębiorstwa Grzegorz Jucewicz „MANAGEMENT SERVICES”  

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.L.2016.119.1) – dalej RODO 

informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych klientów/kontrahentów przedsiębiorstwa Grzegorz Jucewicz 

„MANAGEMENT SEVICES” z siedzibą w Kunicach, a także o przysługujących im z tego tytułu prawach na podstawie przepisów 

prawa, zawartych umów i udzielonej zgody. 

 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe jest przedsiębiorstwo 

Grzegorz Jucewicz „MANAGEMENT SERVICES” z siedzibą w Kunicach, ul. Tadeusza Kościuszki 6, 59-216 Kunice. Z 

Administratorem można się kontaktować za pomocą operatora pocztowego na adres: ul. Tadeusza Kościuszki 6, 59-216 

Kunice lub za pomocą adresu poczty elektronicznej: e-mail: zlobekgwiazdeczka@gmail.com . 

2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe klientów/kontrahentów przedsiębiorstwa Grzegorz Jucewicz 

„MANAGEMENT SERVICES” z siedzibą w Kunicach na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów 

oraz na podstawie udzielonej zgody. 

3. Dane osobowe klientów/kontrahentów przedsiębiorstwa Grzegorz Jucewicz „MANAGEMENT SERVICES” są 

przetwarzane przez Administratora w celu/celach: 

a. wypełnienia wszystkich obowiązków prawnych ciążących na przedsiębiorstwie Grzegorz Jucewicz 

„MANAGEMENT SERVICES”, 

b. realizacji umów zawartych ze zleceniobiorcami, kontrahentami, 

c. w pozostałych przypadkach dane osobowe klientów/kontrahentów przedsiębiorstwa Grzegorz Jucewicz 

„MANAGEMENT SERVICES” przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i 

w celu określonym w treści zgody. 

4. Dane osobowe klientów/kontrahentów przedsiębiorstwa Grzegorz Jucewicz „MANAGEMENT SERVICES” będą 

przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie - 

zgodnie z zatwierdzoną instrukcją archiwalną oraz na mocy przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

5. Dane osobowe klientów/kontrahentów przedsiębiorstwa Grzegorz Jucewicz „MANAGEMENT SERVICES” będą 

przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora. Odbiorcami przetwarzania danych osobowych w 

celach, o których mowa pkt 3, mogą być: 

a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 

władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem 

jest przedsiębiorstwo Grzegorz Jucewicz „MANAGEMENT SERVICES” z siedzibą w Kunicach. 

6. Dane osobowe klientów/kontrahentów przedsiębiorstwa Grzegorz Jucewicz „MANAGEMENT SERVICES” nie są 

przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy i do organizacji międzynarodowych. 

7. Dane osobowe klientów/kontrahentów przedsiębiorstwa Grzegorz Jucewicz „MANAGEMENT SERVICES” nie mogą być 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

8. Administrator pragnie zapewnić, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, 

przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują im następujące uprawnienia: 

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe 

lub niekompletne, 

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: 

− dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane, 

− osoba, której dane osobowe dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

− osoba, której dane osobowe dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które jest 

podstawą przetwarzania danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

− dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

− dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów 

prawa, 

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: 

− osoba, której dane osobowe dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
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− przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane osobowe dotyczą 

sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

− Administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla swoich celów, ale osoba, której dane osobowe 

dotyczą potrzebuje ich do ustalenia obrony lub dochodzenia roszczeń, 

− osoba, której dane osobowe dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, do 

czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec 

podstawy sprzeciwu, 

e. prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

− przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane 

osobowe dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej prze tą osobę,  

− przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, 

f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące 

przesłanki: 

− zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych 

osobowych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej przez Administratora, 

− przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych realizowanych przez 

Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec 

tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby , której dane osobowe dotyczą 

wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba której dane dotyczą jest 

dzieckiem. 

9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, klientom/kontrahentom przedsiębiorstwa Grzegorz Jucewicz „MANAGEMENT 

SERVICES” przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem zgodnie z obowiązującym prawem. 

10. Klienci przedsiębiorstwa Grzegorz Jucewicz „MANAGEMENT SERVICES” mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie dotyczących ich danych osobowych narusza przepisy 

RODO.  

11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane osobowe dotyczą, 

podanie przez klientów/kontrahentów przedsiębiorstwa Grzegorz Jucewicz „MANAGEMENT SERVICES” danych 

osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

12. Podanie danych osobowych klientów/kontrahentów przedsiębiorstwa Grzegorz Jucewicz „MANAGEMENT SERVICES” 

jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między 

stronami umowa. 

13. Podane przez klientów/kontrahentów przedsiębiorstwa Grzegorz Jucewicz „MANAGEMENT SERVICES” dane osobowe 

są przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej (systemy informatyczne Administratora). 

14. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony 

danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym 

ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

 

 

 

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

miejscowość i data      Czytelny podpis Rodzica 


