
  
Karta  Zgłoszenia Dziecka 

do Niepublicznego Żłobka  
„Kraina Malucha” w Gdańsk              

Gdańsk, dnia…………………………………………………. 
 Proszę o przyjęcie mojego dziecka  do Niepublicznego  Żłobka „Kraina Malucha „ 
     w roku szkolnym……………../....................... 
      
    od dnia………………………………… 

1. DANE DZIECKA 

Imię i nazwisko dziecka

Data i miejsce urodzenia

PESEL

Adres zameldowania

Adres zamieszkania, jeżeli jest inny niż 
adres zameldowania

2. DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA
MATKA OJCIEC

Imię i nazwisko Imię i nazwisko

PESEL PESEL

Adres zamieszkania Adres zamieszkania

Adres zameldowania Adres zameldowania

Nr dowodu osobistego Nr dowodu osobistego

Telefon kontaktowy: 

Adres email: 

Telefon kontaktowy: 

Adres email: 

Nazwa i adres zakładu pracy Nazwa i adres zakładu pracy

Telefon do pracy Telefon do pracy
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Karta  Zgłoszenia Dziecka 
do Niepublicznego Żłobka „Kraina Malucha” 

w Gdańsku 

  

Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie: 

1. Czy dziecko uczęszczało do tej pory do jakiegoś  żłobka? 

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

2. Rodzina dziecka:    pełna    /  niepełna *(niepotrzebne skreślić) 

3. Czy rodzice dziecka pracują zatrudnieni na pełen etat? 

Matka: TAK/ NIE 

Ojciec : TAK/ NIE 

*(niepotrzebne skreślić) 

4. Czy dochód na każdego członka w rodzinie przekracza 674 zł miesięcznie ? 

TAK/ NIE *(niepotrzebne skreślić) 

5. Rodzeństwo: ( proszę podać imiona i rok urodzenia) 

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

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

6. Czy dziecko posiada stałe wady rozwojowe, choroby? 

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

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

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

7. Czy dziecko przebywa pod stałą kontrolą poradni specjalistycznej, jeśli tak to jakiej? 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
W przypadku dziecka niepełnosprawnego prosimy dołączyć do wniosku orzeczenie do kształcenia 
specjalnego , opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, lekarza. 
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Karta  Zgłoszenia Dziecka 
do Niepublicznego Żłobka „Kraina Malucha” 

w Gdańsku 

Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

                                                               Gdańsk, ……………........................................................................... 

                                                                                                       (podpisy rodziców/ prawnych opiekunów dziecka) 

Wyrażam/-y zgodę na przetwarzanie przez Izabela Kierznikiewicz prowadzącą działalność gospodarczą ul. Snycerzy 18, 80-298 
Gdańsk, numer NIP 578 215 89 46, danych osobowych wskazanych w niniejszej Karcie Zgłoszenia dla celów rekrutacji.  
Podanie danych osobowych wskazanych w  niniejszej Karcie Zgłoszenia jest konieczne dla przeprowadzenia rekrutacji, zaś podstawą 
ich przetwarzania jest udzielona zgoda. Niepodanie dany skutkować może niemożliwością udziału w rekrutacji. Zgodę na 
przetwarzanie danych można wycofać w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

                                                               Gdańsk, ……………........................................................................... 

                                                                                                       (podpisy rodziców/ prawnych opiekunów dziecka) 

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 (RODO) przyjmuję/-my do wiadomości, że: 

• administratorem danych osobowych jest Izabela Kierznikiewicz prowadząca działalność gospodarczą ul. Snycerzy 18, 
80-298 Gdańsk, numer NIP 578 215 89 46, dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji, a 
podstawą ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 1 lit. a)  RODO), 

• odbiorcą danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

• podanie danych osobowych jest konieczne dla przeprowadzenia rekrutacji. Odmowa ich podania może skutkować brakiem 
możliwości przeprowadzenia rekrutacji, 

• dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz w przypadku zawarcia umowy – przez okres najdalej 10 lat 
licząc od dnia jej wygaśnięcia/rozwiązania, a w przypadku nie zawarcia umowy-  najdalej 3 miesiące licząc od zakończenia 
rekrutacji, 

• dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych, 

• administrator nie podejmuje decyzji, które opierałyby się na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym 
profilowaniu,  

• przysługuje mi/nam prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych a także prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego.  

                                                               Gdańsk, ……………........................................................................... 

                                                                                                       (podpisy rodziców/ prawnych opiekunów dziecka) 
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