
 
KARTA ZGŁOSZENIOWO - INFORMACYJNA 

DZIECKA DO ŻŁOBKA POD MAGNOLIĄ – ul. Lipska 75 
DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA: 

 
Imiona i nazwisko: .................................................................................................................................................  
 
Data i miejsce urodzenia: ..................................................... Nr PESEL: …………………………..................................  
Czy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności?   TAK /NIE (zakreślić właściwe) 
 
Czy dziecko posiada rodzeństwo? TAK /NIE (zakreślić właściwe) Jeżeli tak proszę podać wiek  
 
i ilość rodzeństwa…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres zamieszkania: ………………….…………………………………………………………………………………………..………………………………………. 
 
Dziecko będzie uczęszczać do żłobka od: 01.09.2019 lub ……………………………………………………………………. 
 
DANE KONTAKTOWE RODZICÓW: 
Imię i nazwisko Matki/Opiekuna oraz nr PESEL: ..............................................................................................  
 
Telefon : ...................................................................   E-mail: ...............................................................................  
 
Miejsce Pracy: ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 
Imię i nazwisko Ojca/Opiekuna oraz nr PESEL: ...............................................................................................  
 
Telefon: ................................................................    E-mail: ...................................................................................  
 
Miejsce Pracy: ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 

Oświadczam, iż Posiadam (jeżeli dotyczy zakreślić właściwe): 
Krakowską Kratę Rodziny 3+ / Krakowską Kratę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem  

 
Oświadczam, że podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.  
Zostałem poinformowany, że złożenie niniejszej karty nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka 
do żłobka.                                                    
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Justyna Pacuła prowadząca Niepubliczny Żłobek „Pod Magnolią” os .2 
Pułku Lotniczego 47d w Krakowie. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji dziecka do żłobka. Dane te nie będą 
udostępniane podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych są obowiązujące 
regulacje prawne (w szczególności Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. (ART. 3a - Dz.U. 2016 poz. 157 wraz ze zm. oraz art. 6 ust. 
1 lit. b) 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)). Państwa dane osobowe będą przechowywane w zależności od 
kategorii danych, maksymalnie przez okres 5 lat. Posiadają Państwo prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych; Wniesienia skargi do organu 
nadzorczego (GIODO/PUODO)z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa .Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne 
do zapisania dziecka na listę oczekujących. Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane 
kontaktowe: 
                                                                                                                                                                                  Podpis rodzica: 

Kraków dnia,……………………………….……………………… 


