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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA 

 

Data przyjęcia karty zgłoszenia: 
                
                   ......................................................................................................................... 
                                   dzień     - miesiąc -  rok 

Zgłaszam dziecko do  Żłobka „Baby World” w Skarżysku-Kamiennej, ul. Akacjowa 1 

Dane osobowe dziecka 

Nazwisko  Imię/ imiona  

Data i miejsce 

urodzenia 
 PESEL:            

Dane rodziców/opiekunów* 

Dane  matki/opiekunki* ojca/opiekuna* 

Imię / imiona 
  

Nazwisko/ nazwiska 
  

Nr pesel (gdy nie nadano data 

urodzenia) 

  

Adres zamieszkania 
  

Telefon kontaktowy 
  

E-mail 
  

Miejsce pracy lub miejsce 

pobierania nauki 
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Informacje dodatkowe* 

 Czy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, jeśli tak, to jakim 

……………………………………………………………. 

Jeśli dotyczy, proszę o podanie szczegółów dotyczących specjalnej opieki dotyczącej dziecka 

(uczulenia, specjalne wymagania pokarmowe, diety, przewlekłe choroby, dolegliwości itp.) 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

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

 

* niepotrzebne skreślić 

Klauzula informacyjna dla Rodziców/Opiekunów Prawnych 

Szanowni Państwo, zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016, informujemy, że: 

1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Żłobek, BABY WORLD w Skarżysku- Kamiennej 

ul. Akacjowa 1, tel.  602-603-250 mail: sekretariat@babyworld.info.pl dla którego osobą 

prowadzącą jest Andrzej Miszczyk AWANS. 

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres  

e-mail: iod@awans-szkoly.pl 

3. Państwa dane osobowe i dane osobowe dziecka będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c  

w celu rekrutacji do żłobka (w związku z ustawą z dn.4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 

do lat 3 tj. Dz. U. 2022 r. poz. 1324) oraz art. 9 ust.2 lit. g RODO w celu realizacji projektu  

pn. „Aktywni rodzice – nowe miejsca opieki w żłobku „Baby World” dofinansowanego ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 

2014-2020); 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych i danych osobowych dziecka mogą być podmioty 

upoważnione na podstawie i w granicach przepisów prawa, podmioty, z którymi administrator 

podpisał umowy o współpracy oraz organ prowadzący Żłobek „ Baby World” w Skarżysku-

Kamiennej. 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez przewidziany przepisami prawa (ustawa z dn. 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) jednak nie krócej niż do czasu 

rozliczenia projektu  pn. Aktywni rodzice – nowe miejsca opieki w żłobku „Baby World” oraz 

zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

6. Posiadacie Państwo prawo dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. 

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich 

niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w rekrutacji oraz projekcie „ Aktywni rodzice-nowe 

miejsca opieki w żłobku „Baby Word”. 

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych. 

      ………………………………………………………………. 

       (data i czytelny podpis Rodziców/Opiekunów) 
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