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KARTA ZGŁOSZENIA DO NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA  "KRAINA ODKRYWCY" 

PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA KORZYSTANIA ZE ŻŁOBKA 

 

I – DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

MATKA 

Imię (imiona)  

Nazwisko  

Data urodzenia i PESEL  

Nazwa i adres zakładu pracy  

Telefon do zakładu pracy  

OJCIEC 

Imię (imiona)  

Nazwisko  

Data urodzenia i PESEL  

Nazwa i adres zakładu pracy  

Telefon do zakładu pracy  

ADRES ZAMIESZKANIA 

Ulica, numer domu/mieszkania  

Kod pocztowy, miejscowość  

Powiat  

Województwo  

INFORMACJE DODATKOWE 

Telefon stacjonarny  

Telefon komórkowy  

Adres e-mail  

II – INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁASZANEGO DZIECKA 

Imię i nazwisko dziecka  

Data i miejsce urodzenia dziecka  

PESEL dziecka  

Adres zamieszkania dziecka  

Adres zameldowania dziecka (jeśli jest inny 
niż adres zamieszkania) 

 

Czy dziecko legitymuje się orzeczeniem o 
niepełnosprawności, a jeżeli tak, to jakim? 

 

Liczba rodzeństwa  
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Wiek rodzeństwa  

Informacje dodatkowe mogące mieć wpływ 
na funkcjonowanie dziecka w żłobku 
(choroby przewlekłe, alergia, dieta, 
niepełnosprawność, itp.) 

 

Planowane godziny pobytu dziecka w żłobku 
(nie więcej niż 10h dziennie) 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

Czy wyrażają Państwo zgodę na udział w badaniu: (proszę wpisać „TAK” lub „NIE”) 

 logopedycznym 

 stomatologicznym 

 psychologicznym 

 

 

 

W związku z ubieganiem się o przyjęcie dziecka do żłobka Sieci Edukacyjnej "Kraina Odkrywcy" oświadczam, 

że: 

1) informacje podane w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą, 

2) wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą 

o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (DZ. U.  z dnia 29.10.1997r. Nr 133 poz. 883.) 

3) mam świadomość iż wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z przyjęciem 

dziecka do żłobka i zobowiązuję się do podpisania dokumentów niezbędnych do przyjęcia dziecka 

do żłobka Kraina Odkrywcy w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji, 

4) powiadomię placówkę o rezygnacji z pobytu dziecka w żłobku Kraina Odkrywcy w formie pisemnej 

z miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

 

Jednocześnie oświadczam, iż zostałem poinformowany, że: 

1) administratorem zebranych danych osobowych jest firma GINT Grzegorz Jasiński z siedzibą 

w Nowym Sączu, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 oraz, że zebrane dane osobowe będą przetwarzane 

wyłącznie w celach związanych z opieką żłobkową. 

2) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom, dzięki którym możliwe byłoby 

uzyskanie dofinansowania na pobyt dziecka w żłobku. Dane te byłyby wówczas przetwarzane  w celu 

ewaluacji, jak również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością 

w ramach programów oferujących dofinansowanie. 

3) podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości wzięcia udziału w rekrutacji. 

4) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.  

 

Zobowiązujemy się do: 

1) podpisania umowy z firmą GINT Grzegorz Jasiński reprezentowanej przez Grzegorza Jasińskiego 

na świadczenie usług opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych i przyjmuję do wiadomości, iż nie 

podpisanie tejże umowy skutkuje nie przyjęciem dziecka do żłobka.  

 

 

 

…………….………………………………………….  …………………………………………………………………... 
(miejscowość, data)        (Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego) 

 


