Karta zgłoszenia dziecka do

Niepublicznego Żłobka Bąbelek
Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Data i miejsce urodzenia dziecka………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…
PESEL dziecka……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
Adres zamieszkania dziecka.....................................................................................................................................................................................................................
I. Rodzice dziecka
Imię i nazwisko matki …………………………………………………………………………................................................................................................................................................
Nr telefonu……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko ojca………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….
2. Informacje o dziecku
Czy dziecko jest pod opieką specjalisty, jeśli tak to jakiego ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Czy dziecko przebyło jakieś choroby zakaźne, jeśli tak to jakie ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Czy dziecko przyjmuje leki, jeśli tak to jakie ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Czy dziecko jest na coś uczulone, jeśli tak to na co ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Czy dziecko miało utraty przytomności, drgawki, omdlenia ?
TAK

NIE

jeśli tak, to co to było i jak często ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Oświadczenie o pobycie dziecka w żłobku
a. okres, w którym Państwo oczekują, że dziecko zostanie przyjęte do żłobka ……....................................201.............r......(proszę wpisać miesiąc i rok)
b. w jakich godzinach planują Państwo zostawiać dziecko w żłobku

od godz. .................... do godz. ...................

4. Oświadczenie rodziców
Świadomy/ma odpowiedzialności karnej art. 233 § 6 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem zgodność z prawdą informacji
oraz danych przedstawionych w karcie
Świdnik, dnia ......................201.............r.

……………………………………………………………………………………………………………………..
data i podpis matki

……………………………………………………………………………………………………………………..
data i podpis ojca
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów art. 13 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 z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), informujemy o zasadach
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku
1) Administratorem danych osobowych Państwa jako opiekunów prawnych oraz danych dzieci korzystających ze świadczonych przez NIEPUBLICZNY
ŻŁOBEK BĄBELEK usług opiekuńczych i edukacyjnych jest ANETA BARUK właściciel i dyrektor NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA BĄBELEK z siedzibą w
Świdniku (21-040), ul. Miętowa 2, NIP: 7122940096
2) przetwarzamy dane dotyczące: imion i nazwisk rodziców, adresu zamieszkania, pesel, nr dowodu osobistego, nr telefonu i adresu e-mail a także
imiona i nazwisko dziecka, numeru PESEL, datę urodzenia i miejsce oraz, adres zamieszkania. Przetwarzamy również dane osobowe w postaci wizerunku
naszych dzieci, związane z ich aktywnością i pobytem w żłobku (np. zdjęcia pamiątkowe, zdjęcia z wydarzeń oraz zajęć odbywających się w żłobku).
Możemy także przetwarzać dane osobowe w postaci wizerunku rodziców i opiekunów dzieci chodzących do naszego żłobka (np. zdjęcia z imprez które się
odbywają w żłobku).Wszystkie te dane są niezbędne do prawidłowego wywiązania się przez nas z umowy o świadczenie opieki nad dziećmi.
3) za Państwa zgodą przetwarzamy dane szczególnych kategorii (tzw. dane wrażliwe). Dotyczy to sytuacji, gdy ze względu na bezpieczeństwo dziecka,
przekażecie nam Państwo informacje dotyczące jego szczególnych potrzeb lub stanu zdrowia. W takiej sytuacji informacje te przekazywane są wyłącznie
nauczycielowi lub nauczycielom, którzy mają kontakt z dzieckiem. Dane takie powierzamy jedynie podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp ze względu
na zapewnienie dziecku bezpieczeństwa. Poza tymi sytuacjami dane o stanie zdrowia Państwa podopiecznych pozostają w naszej wyłącznej dyspozycji,
wyłącznie w formie papierowej, zabezpieczone fizycznie przed dostępem osób nieupoważnionych. Osoby upoważnione (np. nauczyciele) są zobowiązane do
zachowania tego typu informacji w ścisłej poufności.
4) dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu realizacji umowy o świadczenie usług opiekuńczych i edukacyjnych, w tym przekazywania Państwu bieżących informacji związanych z
postępami dziecka, funkcjonowaniem żłobka oraz procesem opieki nad dziećmi.
b) w celach statystycznych, w celu rozwoju oferty i poprawy jakości świadczonych przez żłobek usług edukacyjnych i opiekuńczych
c) w celu marketingu usług własnych – w szczególności poprzez informowanie o nowych ofertach oraz usługach oferowanych przez Niepubliczny
Żłobek Bąbelek;
d) w celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa na terenie żłobka
5) podstawą przetwarzania danych osobowych, jest zgoda rodzica, wyrażona na piśmie. Zgoda ma charakter dobrowolny, jednak jej brak lub wycofanie
może uniemożliwić lub utrudnić świadczenie przez nas niektórych usług.
6) przekazane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu uczęszczania dziecka do żłobka. Nie dłużej niż 2 lata po upływie tego okresu
dane osobowe zostaną trwale usunięte z systemów informatycznych a dane papierowe – zniszczone.
7) posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie przez nas danych w trakcie
świadczenia usług może jednak wiązać się z brakiem możliwości prawidłowego świadczenia przez nas usług edukacyjnych i opiekuńczych.
8) macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie podanych przez
Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO).
9) podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub wycofania zgody na ich
przetwarzanie przez nas będzie brak możliwości świadczenia usług lub rozwiązanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych i opiekuńczych.
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10) wszystkie posiadane dane zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Dane w formie papierowej znajdują się w pomieszczeniu
biurowym w szafie zamykanej na klucz. W stosunku do plików komputerowych używamy metod haseł dostępu. Dostęp do aplikacji zawierającej dane
osobowe posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zapoznałam/em się z w/w informacjami dotyczącymi udostępnionych przeze mnie danych osobowych, oraz wyrażam zgodę na wykorzystywanie i
przetwarzanie danych osobowych w celach w/w. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących: imion i nazwisk rodziców, adresu
zamieszkania, pesel, nr dowodu osobistego, nr telefonu i adresu e-mail oraz imiona i nazwisko dziecka, numeru PESEL, adresu zamieszania oraz datę i
miejsce urodzenia. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje i dziecka dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałam/em
poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich poprawienia, a także o prawe wycofania zgody na
przetwarzanie tych danych w każdym czasie.
Wyrażam zgodę:
□ TAK

□ NIE

……………………………..………………………………………………
data i czytelny podpis matki

……………………………..………………………………………………
data i czytelny podpis ojca

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii
Ponieważ dane o stanie zdrowia należą do tzw. szczególnych kategorii danych, na których przetwarzanie wymagana jest wyraźna i jednoznaczna zgoda,
bardzo prosimy o zapoznanie się z treścią poniższej zgody i jej potwierdzenie poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu oraz własnoręczny podpis:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Anetę Baruk właścicielkę i dyrektora Niepublicznego Żłobka Bąbelek z siedzibą w Świdniku (21-040), ul. Miętowa
2, NIP: 7122940096 (Administrator) danych osobowych dotyczących stanu zdrowia mojego dziecka wskazanych w trakcie rozmowy, w korespondencji
mailowej lub na formularzu udostępnionym przez Administratora. Dane będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu zapewnienia
bezpieczeństwa dziecka oraz realizacji jego szczególnych potrzeb.
□ NIE
□ TAK, zgadzam się na przetwarzanie podanych przeze mnie szczególnych kategorii danych we wskazanych powyżej celach oraz potwierdzam, że
otrzymałem i zapoznałem się z informacjami na temat administratora i sposobu przetwarzania przez niego danych osobowych;
Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wglądu w dane, ich korektę, aktualizację oraz żądanie usunięcia, które to dyspozycje niezwłocznie
zrealizujemy.
……………………………………………………………………………
data i podpis ojca

……………………………………………………………………………
data i podpis matki
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