Tychy,............................

Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka
(wypełniają rodzice bądź prawni opiekunowie drukowanym pismem)

Proszę o przyjęcie mojego dziecka .......................................................
do Niepublicznego Żłobka „Maluszek w Tychach prowadzonego przez P.U.H.
"DUAL" Monika Magdziorz od dnia ......./........./.............r.
dzień

miesiąc

rok

I. Dane osobowe dziecka
Imię i nazwisko

Drugie imię

PESEL
Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Obywatelstwo

Narodowość

Adres zamieszkania dziecka
ulica

nr domu

kod pocztowy
Województwo

nr lokalu
Miejscowość

Powiat

Gmina

Adres zameldowania dziecka
(wypełniamy jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)

ulica

nr domu

kod pocztowy
Województwo

nr lokalu
Miejscowość

Gmina

Powiat
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II. Dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna
Matka/opiekunka
Imię i nazwisko

Drugie imię

Seria i nr dowodu osobistego

PESEL

Miejsce pracy/adres

Wykształcenie

Telefon kontaktowy

Adres E-mail

Ojciec/prawny opiekun
Imię i nazwisko

Drugie imię

Seria i nr dowodu osobistego

PESEL

Miejsce pracy/adres

Wykształcenie

Telefon kontaktowy

Adres E-mail

III. Dodatkowe osoby upoważnione do odbioru dziecka
Imię i nazwisko

Seria i nr dowodu
osobistego

Tychy,..............................................

Tel. kontaktowy

Stopień
pokrewieństwa

...............................................
podpis rodzica/prawnego opiekuna
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Zgodnie z art. 6 § 1a oraz art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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):
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz dziecka w celach
związanych z rekrutacją, pobytem i jego dokumentowaniem oraz bieżącym kontaktem.
Wobec powyższego przyjęłam/ przyjąłem* do wiadomości, że:
1. Administratorem danych osobowych podanych przeze mnie w oświadczeniu, niezbędnych
o realizacji celu jest – Monika Magdziorz w ramach działalności P.U.H. „DUAL” Monika
Magdziorz ul. Laryska 92, 41-404 Mysłowice NIP 222 055 95 61
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Elwira Zięba, tel. kontaktowy - 736339259
3. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu, w którym zostały podane.
4. Wybrane dane będą przekazywane : Urząd Miasta Tychy; ul. Aleja Niepodległości 49,
43-100 Tychy.
5. Okres przechowywania danych : 5 lat
6. Przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.
7. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. W każdym momencie możliwe jest cofnięcie zgody bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
8. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Podając dane osobowe osób upoważnionych do odbioru dziecka, zobowiązuję się do
poinformowania ich o fakcie udostępnienia tych danych placówce oraz przekazania
informacji podanych na wniosku (tzw. obowiązek informacyjny).
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka
od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.
…..…................................
podpis ojca/ prawnego opiekuna

…......................................
podpis matki/prawnego opiekuna
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