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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA ”PLUSZAK”  W BUKU 

 

DANE DZIECKA I RODZICÓW 

 

    Dziecko  Matka  Ojciec             

 Nazwisko           

            

 Imiona           

            

 Płeć           

            

 Data i miejsce           

 urodzenia           

 PESEL           

            

 Gmina           

            

 Kod pocztowy           

            

 Miejscowość           

            

 Ulica           

            

 Nr domu           

            

 Nr mieszkania           

           

 Telefon    nie dotyczy       

           

 E - mail    nie dotyczy       

           

 Miejsce pracy lub    nie dotyczy       

 pobierania nauki           

          

    pełna      

 

Rodzina 

        

   niepełna      

          

    zrekonstruowana      

          

    nie      

 

Orzeczenie o 

        

   tak (jakie?)      

 niepełnosprawności           
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INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA 

           

Przebyte choroby           

           

Stan psychofizyczny 

   dobry  średni  słaby  

          

dziecka           

Alergie 

   pokarmowe  skórne  oddechowe  

          

          

           

Alergeny/           

przyjmowane leki           

            

 
STOSOWANE ŚRODKI KOSMETYCZNE 

 
Środek Nazwa 

Krem  

Maść  

Puder  

 

Pora drzemki……………………………………… 

 

Mleko modyfikowane………………………………….. 
 

 

ZADEKLAROWANE POSIŁKI DZIECKA W ŻŁOBKU   
śniadanie (około godziny 9.00)* 

 
obiad (między godziną 11.00 a 13.00)*  
podwieczorek (około godziny 15.00)* 

 

*koszt poszczególnych posiłków znajduje się na stronie internetowej 
 

 
Godziny pobytu dziecka w żłobku: od …………… do …………… . 

 
UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA 

 
L.p Nazwisko i imię Numer i seria dowodu osobistego Stopień pokrewieństwa Numer telefonu 

1.     

2.     

3.     
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RODZEŃSTWO 

 

L.p Nazwisko i imię 

1.  

2.  

3.  

 

ZGODY I OŚWIADCZENIA: 

Podczas pobytu dziecka w żłobku nie mogą być podawane żadne leki- zobowiązuję się przyprowadzać tylko 

zdrowe dziecko. 

 
……………………………………… 

czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 

Deklaruję informować na bieżąco dyrektora żłobka i/lub opiekunki o wszelkich zmianach zamieszczonych w 

karcie informacyjnej. 

 
……………………………………… 

czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 
W celach higienicznych wyrażam / nie wyrażam* zgody na kontakty dziecka z pielęgniarką. 

 

 
……………………………………… 

czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 

Wyrażam / nie wyrażam* zgody na fotografowanie mojego dziecka podczas pobytu dziecka w żłobku oraz 

umieszczanie zdjęć w mediach. 

 
……………………………………… 

czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się i zobowiązuję do przestrzegania zapisów zawartych w Statucie i 

regulaminie organizacyjnym Żłobka ”PLUSZAK” w Buku, zamieszczonego na tablicy w placówce. 

 
……………………………………… 

czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 

 
KLAUZULA ZGODY I OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL, dalej: „RODO”)     

informujemy, iż:  

1. Administratorem podanych danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Pluszak” Tomasz Strzelewicz, 

ul. Dobieżyńska 35D, 64-320 Buk (zwane dalej: „Przedszkolem i Żłobkiem”), e-mail: przedszkole@pluszak-buk.pl, 

zlobek@pluszak-buk.pl  . 

2. Inspektorem ochrony danych w Przedszkolu i Żłobku jest Sebastian Łabowski e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu  . 

3. Administrator przetwarza dane osobowe: 

1) dziecka: 

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych 

wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 

3 (Dz. U, nr 45, poz. 235 z późniejszymi zmianami); 

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, 

c) na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z właściwymi przepisami prawa; 

2) opiekunów prawnych dziecka: 
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a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, 

w związku z właściwymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 

(Dz. U, nr 45, poz. 235 z późniejszymi zmianami); 

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z zawieraną umową, w celu prawidłowej jej realizacji; 

c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Administratora 

polegającymi m. in, na ustaleniu, dochodzeniu oraz obronie przed ewentualnymi roszczeniami. 

4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa. 

5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (w 

zakresie podstawy przetwarzania z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub do momentu zrealizowania zawartej umowy (6 ust. 1 lit. 

b RODO) oraz przez okresy przedawnienia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 

6. Przysługuje Państwu, w zakresie wynikającym z RODO, prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych. 

7. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem. 

8. Dodatkowo, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, że podane dane 

osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i prowadzenia 

działalności (funkcji) opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej wobec dziecka, którego dane dotyczą, na podstawie 

przepisów Ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz 235 z późniejszymi zmianami). 

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani przekazywane do państw trzecich oraz organizacji 

międzynarodowych. 

 
 

 

 

 

INFORMACJA O PRZYJĘCIU DZIECKA 

 

Decyzją Dyrektora Żłobka ”PLUSZAK” dziecko zostało przyjęte/nie przyjęte* do żłobka na rok szkolny 

2021/2022 

 

……………………………………… 
podpis i pieczątka dyrektora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*niepotrzebne skreślić 
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