
Żłobek i Przedszkole Montessori „Bose Stópki”, ul. Wojska Polskiego 88 b, 65-762 Zielona Góra  
tel. 537 10 55 20 
www.bosestopki.pl 
___________________________________________________________________ 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 

do Żłobka Montessori „Bose Stópki” w Zielonej Górze 

Proszę o przyjęcie do Żłobka  Montessori „Bose Stópki”, mojego dziecka: 

Nazwisko i imię: ………………………………………………………….,PESEL: …………………………………………………………… 

Data urodzenia: …………………………………..,miejsce urodzenia: ……………………………………………….……………… 

Adres zamieszkania dziecka: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Data przyjęcia do Żłobka „Bose Stópki”: …………………………………………. Grupa: ……………………………….. 
 

Osoby upoważnione do kontaktu i odbioru dziecka ze żłobka: 

Matka 

Nazwisko Imię:  
Adres: 
Miejsce pracy:  
Telefon:  

Ojciec 

Nazwisko Imię:  
Adres: 
Miejsce pracy:  
Telefon:  

Opiekun 

Nazwisko Imię: 
Telefon: 
Nazwisko Imię: 
Telefon: 

 
Czy dziecko przebywa pod stałą kontrolą poradni specjalistycznej, jeśli tak to jakiej?  
 ..............................................................................................................................................................................  
Alergie, przebyte choroby zakaźne, skłonności do infekcji, choroby przewlekłe, przyjmowane 
lekarstwa, wady rozwojowe: 
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
Inne informacje na temat stanu zdrowia, które chcieliby Państwo przekazać: 
 ..............................................................................................................................................................................  
Czy dziecko jest szczepione zgodnie z aktualnym kalendarzem szczepień? …………………………………………  

Wypełniając niniejszą Kartę Zgłoszenia zobowiązuję się: 
1. Niezwłocznie poinformować Żłobek „Bose Stópki” o zmianach w podanych wyżej informacjach. 
2. Podać telefon kontaktowy, by w razie potrzeby być dostępnym dla pracowników Żłobka „Bose 

Stópki”. 
3. Zapoznać się ze Statutem Żłobka „Bose Stópki” oraz stosować się do zawartych tam postanowień. 
4. Terminowo uiszczać opłaty związane z pobytem dziecka w Żłobku Montessori  „Bose Stópki”. 
 
Zielona Góra ,dnia ………………………… r. 

............................................................... 
podpis Rodzica   
Informacje zawarte w niniejszym zgłoszeniu stanowią tajemnicę służbową. Są materiałem pomocniczym przy zapisie dziecka do żłobka. 
 
 
 



 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH  
OSOBOWYCH W CELACH REKRUTACYJNYCH 

 
Administratorem przetwarzanych danych jest Żłobek i Przedszkole Montessori „Bose Stópki” reprezentowany 
przez Agnieszkę Kozak z siedzibą przy ul. Aleja Wojska Polskiego 88b, 65-762 Zielona Góra, nr tel.: 537 105 520, 
adres e-mail: zlobek@bosestopki.pl. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Państwa danych 
osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci mogą kontaktować się Państwo z Administratorem 
danych osobowych. 

Podane w Karcie zgłoszenia dziecka dane będą przetwarzane w celu przyjęcia dziecka do Żłobka 
Montessori „Bose Stópki” oraz zapewnienia dziecku prawidłowej opieki. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. g) 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 (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych - RODO) oraz  art. 3a 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2018 poz. 603).  

Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym umożliwiającym przyjęcie dziecka do żłobka oraz 
zapewnienie dziecku prawidłowej opieki. 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo ich sprostowania lub usunięcia (w 
przypadkach określonych w art. 17 RODO). Ponadto przysługuje Państwu prawo ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych (w przypadkach określonych w art. 18 RODO).  

Dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub lit. f) RODO, zatem prawo do wniesienia 
sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje.  

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską) lub organizacji 
międzynarodowej. 

Zgromadzone dane osobowe będą przetwarzane od momentu rekrutacji do opuszczenia przez dziecko 
placówki, a następnie jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.). 

Nie istnieją odbiorcy, którym ujawnione mogą być dane osobowe, tzn. dane osobowe nie będą 
udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci 
się o to uprawniony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa organ w ramach 
prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).  

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, 
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi, zgodnie z art. 77 RODO do organu nadzorczego. W Polsce 
organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Dane osobowe oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje nie zapadają 
automatycznie oraz, że nie buduje się profili.   

 
 
 

………………………………………………………….. 
                                                                                                                                     (data i czytelny podpis)  
 


