KARTA ZAPISU DZIECKA DO KRAINY SKRZATÓW
I.

DANE OSOBOWE DZIECKA

Nazwisko i imiona ............................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia: .................................................................................................................................
Pesel: (w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość)
………................................................................................................................................................................
Adres zamieszkania: …….................................................................................................................................
Dziecko będzie uczęszczać do Krainy Skrzatów od dnia.……..........................................................................
Czas pobytu dziecka w żłobku od godziny............do godziny……………………………………………….…...

II. DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW
Matka
Imię i nazwisko
Data urodzenia
PESEL
Adres zamieszkania
Miejsce pracy
Godziny pracy
Email
Telefon komórkowy

Ojciec

III. OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA
Imię i nazwisko
Stopień pokrewieństwa

IV. DANE O RODZEŃSTWIE DZIECKA
Imię i nazwisko

Numer telefonu

Data urodzenia

V. INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA – wskazania lub przeciwwskazania poradni
specjalistycznych wydane w wyniku przeprowadzonych badań lub leczenia szpitalnego:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że podane w karcie informacyjnej są zgodne ze stanem faktycznym.
Krapkowice, dnia …………..……………………………

……………………….…………..………………..…………………………
Podpis rodzica (opiekuna prawnego)

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW
Zgodnie z Rozporządzeniem 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) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych dziecka i jego rodziców/prawnych opiekunów jest
Żłobek Kraina Skrzatów reprezentowany przez Teresę Golę-Nogaj tel. 607963770 e-mail: biuro@krainaskrzatow.eu
ul. Opolska 79, 47-300 Krapkowice
REGON: 160351340
2. Administrator danych osobowych pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a)
Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu
realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(t.j. Dz. U 2018, poz. 603) w celu realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce,
b)
postępowania rekrutacyjnego – na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3 w związku
z art. 6 ust. 1 pkt. c RODO,
c)

realizacji umowy na korzystanie z usług żłobka – art. 6 ust. 1 pkt b RODO,

d)
wewnętrznych celów administracyjnych, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego żłobka (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit . f
ogólnego rozporządzenia RODO),
e)
marketingu i promocji w/w żłobka, utrwalania pozytywnego wizerunku żłobka, współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia RODO),
f)

zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i potrzeb funkcjonowania żłobka na podstawie art. 6 ust.1 lit. f ogólnego rozporządzenia RODO.

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa oraz zaufane podmioty (przetwarzające dane) współpracujące z administratorem w zakresie niezbędnym dla prawidłowego
funkcjonowania żłobka na podstawie umowy powierzenia danych osobowych.
5. Dane osobowe dziecka i jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
poza obszar działania RODO.
6. Dane osobowe przechowywane będą w okresie zgodnym z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 8
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do czasu jej cofnięcia.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica/prawnego opiekuna oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
dotyczących dziecka, jego rodziców lub opiekunów prawnych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowyc h z
dnia 27 kwietnia 2016r.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi
przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
10. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
11. Informacje szczegółowe o podstawach gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz
potencjalnych konsekwencjach niepodania danych mogą uzyskać Państwo w siedzibie Administratora danych osobowych.

…....................................................
czytelny podpis

…….................................................
Miejscowość, data

