
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA  „ORUŃSKA AKADEMIA MALUCHA” 

 

DANE DZIECKA 

1.IMIĘ I NAZWISKO ……………………………………………………………………………………………. 

2.PESEL ………………………………………………………….DATA URODZENIA …………/………./……………….r. 

3. ADRES ZAMIESZKNIA ……………………………………………………………………………………………………….. 

DANE RODZICÓW DZIECKA 

 DANE MATKI/OPIEKUNA 
PRAWNEGO 

DANE OJCA/OPIEKUNA 
PRAWNEGO 

IMIE    

NAZWISKO   

ADRES ZAMIESZKANIA   

TELEFON KONTAKTOWY   

ADRES EMAIL   

MIEJSCE PRACY   

 

OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA 

IMIE I NAZWISKO STOPIEŃ 
POKREWIEŃSTWA 

SERIA I NR DOWODU 
OSOBISTEGO 

PODPIS OBOJGA 
RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 



INFORMACJE O DZIECKU  

Proszę zaznaczyć te stwierdzenia, które najbardziej charakteryzują Państwa dziecko.  

SAMODZIELNOŚĆ 

□ Ubiera się z niewielką pomocą osób dorosłych.  

□ Wymaga pomocy przy ubieraniu.  

□ Samo radzi sobie z jedzeniem.  

□ Trzeba je karmić. 

□ Pamięta o potrzebach fizjologicznych i radzi sobie samo.  

□ Zgłasza swoje potrzeby, ale wymaga pomocy przy korzystaniu z  toalety. 

□ Trzeba je pilnować, bo zapomina o zgłaszaniu potrzeb fizjologicznych.  

□ Nie korzysta z toalety, nosi pieluszki jednorazowe.  

□ Inne uwagi dotyczące dziecka:  

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

..................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................  

 

JEDZENIE  

□ Dziecko ma specjalne potrzeby związane z żywieniem; jakie: .................................................. 

□ Jest alergikiem uczulonym na: 

.................................................................................................................................................... 

SPANIE  

□ Jest przyzwyczajony do spania w dzień.  

□ Nie sypia w dzień.  

 

ZGODY 

1.Ja niżej podpisana/y wyrażam/nie wyrażam (niepotrzebne skreślić) zgody na publikację zdjęć mojego dziecka w 

materiałach promocyjnych  Żłobka. 

Jednocześnie informujemy, ze brak zgody na publikacje wizerunku dziecka skutkuje brakiem możliwości otrzymania zdjęć z imprez  
okolicznościowych, wycieczek dzieci poza teren placówki oraz możliwości obserwacji wydarzeń placówki na portalach 
społecznościowych. 
 

……………………………………………….                                                                      ………………………………………………………………. 
               Data                                                                                                                            czytelny podpis obojga  
                                                                                                                                                                     rodziców/opiekunów 
 
 
 
 

 



2.Ja niżej podpisana/y wyrażam/nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić)  na wykonywanie czynności 
pielęgnacyjnych przy moim dziecku przez personel żłobka.  
 
……………………………………………….                                                                      ………………………………………………………………. 
               Data                                                                                                                            czytelny podpis obojga  
                                                                                                                                                                     rodziców/opiekunów 
 

 
 
3.Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na podawanie mojemu dziecku 
posiłków dostarczanych przez firmę cateringową. 
   
 ……………………………………………….                                                                     ………………………………………………………………. 
               Data                                                                                                                            czytelny podpis obojga  
                                                                                                                                                                     rodziców/opiekunów 

 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. informuję iż: 

  

• Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców jest Oruńska Akademia Przedszkolaka  s.c. Beata 

Chlebińska-Gużel  i Agata Ćwięk  z siedzibą przy ul. Krzemowej 2, 80-041 Gdańsk;  

• Administratorem Bezpieczeństwa Informacji(ABI) jest Pani Beata Podsadna – Dyrektor ds. oświatowych; 

• Pani/Pana dane osobowe jak również dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celu przyjęcia do żłobka  

na podstawie rozporządzenia o ochronie danych osobowych art.6 ust 1 pkt a/b/c/d/e; 

• Odbiorcą Pani/Pana  danych osobowych oraz danych osobowych dziecka będą pracownicy Żłobka-organ 

prowadzący, dyrektor, kierownik, nauczycielki, pracownice na stanowisku opiekunki dziecięcej; 

• Państwa dane osobowe i dane osobowe dziecka będą przetwarzane przez  okres pobytu dziecka w Żłobku, 

a także w dokumentach potwierdzających ten pobyt , będących w Archiwum dokumentów, przez okres 

wymagany w przepisach prawa; 

• Posiada Pani/Pan prawo do poprawiania swoich danych oraz danych swojego dziecka, a także prawo do ich 

sprostowania , usunięcia, ograniczenia, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeśli 

działania te nie będą uniemożliwiały wykonywania zadań Żłobka; 

• Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do GIODO  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

dotyczących Pani /Pana lub dziecka narusza przepisy ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązany 

do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy  i przyjęcie dziecka 

do Żłobka. 

 


