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Karta zgłoszenia Dziecka do Żłobka Lokomotywa w 

Krakowie – Glogera 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka od .................................................................................... (miesiąc i rok) 

I. DANE DZIECKA 

1. Imiona i nazwisko dziecka……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

2. Adres zamieszkania dziecka……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

3. Data i miejsce urodzenia……………………………………………………………………………………….…………………………………………………….……… 

4. PESEL dziecka (w przypadku braku numeru PESEL – numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość) 

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

5. Wiek dziecka ............................ (miesiące/lata) 

6. Liczba rodzeństwa………………………….. wiek rodzeństwa………………………………………….……………………………………………………………. 

7. Orzeczenie o niepełnosprawności TAK / NIE Jeżeli tak, to jakie ................................................. …………………? 

8. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego TAK / NIE 

Dodatkowe informacje o dziecku 

Zdrowie ( przebyte choroby, wady rozwojowe, alergie , specjalna dieta itp.): 

……………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………….. 

II. DANE DOTYCZACE RODZICÓW / OPIEKUNÓW 

MATKA / PRAWNY OPIEKUN OJCIEC/PRAWNY OPIEKUN 

Imiona i nazwisko matki / opiekunki Imiona i nazwisko ojca / opiekuna 

Data urodzenia                                                                                               

 

Data urodzenia         

 

PESEL (w przypadku braku numeru PESEL  – numer i seria 
dokumentu potwierdzającego tożsamość ) 

PESEL (w przypadku braku numeru PESEL  – numer i seria 
dokumentu potwierdzającego tożsamość) 

 

Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto) 

 

Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto) 

Adres zameldowania(ulica, kod pocztowy, miasto) 

 

Adres zameldowania(ulica, kod pocztowy, miasto) 

Samotnie wychowująca dziecko TAK / NIE Samotnie wychowująca dziecko TAK / NIE 

Miejsce pracy lub pobierania nauki w szkole lub szkole wyższej                                                                                                                         
adres/telefon                                                                                                          

Miejsce pracy lub pobierania nauki w szkole lub szkole wyższej                                                                                                                         
adres/telefon       

                                                                                                    

Status na rynku pracy 

o Pracująca TAK / NIE 
o Bezrobotna, niepracująca TAK/ NIE 

Status na rynku pracy 

o Pracujący TAK / NIE 
o  Bezrobotny, niepracująca TAK/ NIE 

Adres e-mail Adres e-mail 

Telefon kontaktowy Telefon kontaktowy 

Liczba dzieci na utrzymaniu ……………………………… Liczba dzieci na utrzymaniu ……………………………… 
 Poinformowana/y o odpowiedzialności za składanie niezgodnych z prawdą określonej w Ustawie z dnia 06.06.1997r. Kodeksu Karnego 
(Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm) oświadczam, że przedłożone informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Zobowiązuję się do 
niezwłocznego poinformowania na piśmie Dyrektora Żłobka o każdej zmianie danych zawartych w karcie zgłoszenia. 

 
 

......................................... ............................................. 
data i czytelny podpis matki/opiekunki data i czytelny podpis ojca/opiekuna1 

1 
Wymagany podpis co najmniej jednego rodzica / opiekuna prawnego dziecka 
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Klauzula Informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 RODO): 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Niepubliczny Żłobek „Lokomotywa” w Krakowie, z siedzibą przy 
 ul. Glogera 5, 30-222 Kraków , reprezentowany przez Dyrektora Żłobka. Współadministratorem Państwa danych jest 
organ prowadzący Żłobek tj. Małopolskie Centrum Edukacji Lokomotywa Sp. z o.o., w Rabce – Zdroju, ul. Podhalańska 4, 34-
700 Rabka – Zdrój reprezentowane przez dr. Rafała Leśniaka. tel./fax 18 26 76894 

2. Prawidłowe przetwarzanie danych osobowych nadzoruje Inspektor Ochrony Danych (IOD), którego funkcję pełni Adriana 
Żur. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): mailowo: iod@malopolska.edu.pl, pisemnie na adres Administratora 

3. Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie rekrutacji do Żłobka. 
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego 

na Administratorze (Artykuł 6 ust. 1 pkt. a i c) RODO 
5. Państwa dane oraz dane Państwa dziecka mogą zostać udostępnione przez Administratora tylko podmiotom 

upoważnionym na  podstawie przepisów prawa. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. 
7. Dane osobowe Państwa oraz Państwa dziecka będą przechowywane przez okres jego edukacji oraz po jej zakończeniu, 

w celu wypełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze, na czas zgodny zobowiązującymi przepisami. 
8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, 

sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

9. Podanie danych w formularzu jest obowiązkowe, wynikające z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011r. 
o opiece nad dziećmi do lat 3 (dalej jako ustawa). Dane osobowe dotyczące stanu zdrowia/rozwoju psychofizycznego 
dziecka/specjalnej diecie rodzic/opiekun prawny podaje na podstawieart.3austawy. 

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 
 
 
 

Oświadczenie: 
 

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z Klauzulą Informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez 

Niepubliczny Żłobek „Lokomotywa”- w Krakowie, dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka. 

 
 
 

………………………………… ……………………………….. ………………………………… 
data podpis matki/opiekunki prawnej podpis ojca/ opiekuna prawnego 
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