Pieczątka placówki

KARTA ZAPISU DZIECKA
DO ŻŁOBKA BABY AT HOME
I.

Informacje ogólne:

1.

Imię i nazwisko dziecka: .................................................................................................... .........

2.

Data urodzenia dziecka ……………………………….. PESEL dziecka: ........................................

3.

Adres zamieszkania dziecka: ................................................................................................. .......

4.

Dziecko będzie uczęszczać do żłobka od dnia: ..............................................................................

5.

Przewidywany dzienny czas pobytu dziecka od godz. ...................... do godz. ................................
II.

1.

Dane o rodzicach:
Imiona i nazwisko rodziców (opiekunów prawnych), adres zamieszkania oraz PESEL lub datę urodzenia w
przypadku, gdy nie nadano nr PESEL:

Matka:....................................................................................................................... ..................................
........................................................................................... PESEL: ……………………………………...
Ojciec:...................................................................................................................... ...................................
............................................................................................ PESEL: ……………………………………
2.

Numery telefonu rodziców i adres poczty elektronicznej – o ile je posiadają

Matka:....................................................................................................................... ................................
Ojciec:.......................................................................................................................................................
3.

Miejsca pracy rodziców (opiekunów prawnych) lub miejsce pobierania nauki w szkole lub w szkole wyższej
przez rodziców – o ile pracują lub pobierają naukę.

Matka: ...................................................................................................................... .......................
Ojciec: .............................................................................................................................................

III. Dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka:
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. .......
…………………………………………………………………………………………………………….

Dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności tak / nie*
Jeżeli tak, to jakim: ……………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że podane przeze mnie powyżej informacje w karcie zapisu do żłobka są zgodne ze
stanem faktycznym.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie zapisu dla celów związanych z realizacją zadań statutowych
Żłobka „Baby at home” oraz przeprowadzaną rekrutacją, a także na udostępnianie ich pracownikom żłobka „Baby at home”, którzy są zobowiązani
do zachowania tajemnicy służbowej.
Podane dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek „Baby at home”

posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

obowiązek podania danych, określonych w niniejszej karcie zapisu wynika z art. 3a ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z
2016 r. poz. 157, z 2017 r. poz.1428 i poz.60).

Kraków, dnia ..................................
.........................................
podpisy rodzica (opiekuna prawnego)

