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KARTA 

ZGŁOSZENIOWA 

Data wpływu Formularza zgłoszeniowego: 

Godzina wpływu: 

Podpis osoby przyjmującej: 

Nazwa placówki “TOLA”Publiczny Żłobek w Tucznie 

Adres siedziby ul. Wolności 3, 78-640 Tuczno, tel 67 259 30 56 

I. 
DANE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

1) 
Nazwisko: 
……………………………………………… 
Imię (imiona): …..............…....................…… 2) PESEL …………………………………….. 

II. Adres zamieszkania 

3) 
Województwo: □ Zachodniopomorskie , □ inne ( jakie)………………………………………………………… 
Powiat:  ……….………………………| Gmina:  .............................| Kod pocztowy: -  

4) Miejscowość: 
………………………………… 5) Obszar: miejski □ | wiejski □ 

6) Ulica: 
……………………………………… 7) Nr domu: ………. Nr lokalu: ……… 

III. Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres zamieszkania) 
8) …………………………………………………………………………………………………………………… 

IV. Dane kontaktowe 
9) Tel. stacjonarny: ………………………………. Tel. kom.: ……………………………… 

10) Adres poczty elektronicznej (email): 
………………………………………………………………………............................. 

V. Status na rynku pracy 

11) 

Posiadam następujący status na rynku pracy (prosimy o wybór jednej odpowiedzi): 
□ Jestem osobą pozostającą bez pracy, zarejestrowaną w urzędzie pracy – proszę podać datę rejestracji  w 
PUP: ..................................................................................... 
◻ Jestem osobą pozostającą na urlopie wychowawczym do dnia .................................................... 
◻ Jestem osobą pracującą (w tym prowadzącą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne), 
pozostającą na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim do dnia 
.............................................................................................. 
◻ Jestem osobą bierną zawodowo, niezarejestrowaną w urzędzie pracy 

VI Dodatkowe informacje premiujące 

12) Jestem osobą niepełnosprawną: TAK □ | NIE □ 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi tak proszę załączyć orzeczenie o niepełnosprawności 

13) 

Liczba osób w gospodarstwie domowym …...................................... Rodzeństwo 
dziecka – proszę podać imię, nazwisko oraz wiek 

1.  ….................................................................... 5. …....................................................................... 
2.  ….................................................................... 6. …....................................................................... 
3. ….................................................................... 7.    ….......................................................... ............. 
4.  ….................................................................... 8. …....................................................................... 

VII. DANE DZIECKA , KTÓRE MA ZOSTAĆ PRZYJĘTE DO ŻŁOBKA 
Imię / imiona: ..................................... 
Nazwisko …......................................... 
Data urodzenia …................................ PESEL ……………………………….. 
Dziecko jest osobą niepełnosprawną: TAK □ | NIE □ 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi tak proszę załączyć orzeczenie o niepełnosprawności 
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Czy dziecko ma ograniczenia pokarmowe? …................................................................................................... 

Czy dziecko ma alergię? (na co?) …................................................................................................................... 

Stosowana dieta …............................................................................................................................................. 

Dziecko:  raczkuje: TAK □ NIE □ | chodzi przy przedmiotach: TAK □ NIE □ 

chodzi samodzielnie: TAK □ NIE □ | komunikuje się za pomocą gestów, mimiki: TAK □ NIE □ 

używa pojedynczych wyrazów:   TAK □ NIE □ | wypowiada proste zdania:    TAK □ NIE □ 

pije z kubka zwykłego:   TAK □ NIE □ | pije z kubka „niekapka”:  TAK □ NIE □ 

jest karmione łyżeczką:  TAK □ NIE □ | je samodzielnie:   TAK □ NIE □ 

ubiera /rozbiera się samodzielnie (lub z niewielką pomocą, np. przy zapinaniu guzików): TAK  □ NIE □ 

myje samodzielnie ręce:   TAK □ NIE □ | sygnalizuje potrzeby fizjologiczne:  TAK □ NIE □ 

jest karmione piersią:  TAK □ NIE □ | jest karmione butelką: TAK □ NIE □ 

Używa smoczka do ssania, w jakich okolicznościach (do zasypiania, podczas snu, w trakcie zabawy) 

15) …………………………………………………….......................................................………………………… 
Jakie osoby, instytucje dotychczas sprawowały opiekę nad dzieckiem: 

…………………………….......................……………………………………………………………………… 
W nowych sytuacjach dziecko jest: onieśmielone / swobodne / zaniepokojone / inne: 

jakie……….....................................……………………………………………………………………………… 
Dziecko śpi w ciągu dnia TAK □ NIE □ 

Czy jest coś, co niepokoi Panią / Pana w rozwoju dziecka: TAK  □ NIE □ 

jest to 
……………….…..…….......…………………………………………………………………………………… 

………………….................................................................................................................................................. 
Istotne informacje dot. dziecka, którymi Rodzice / Opiekunowie chcieliby się 

podzielić:………………………………………………………………………………………………………..... 

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

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

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

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

................................................................................................................................................................................. 
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Do wniosku załączam następujące załączniki (zaznaczyć te, które są dołączone do wniosku): 
□ Orzeczenie o niepełnosprawności rodzica/opiekuna prawnego ubiegającego się o zakwalifikowanie do 
projektu; 
□ Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, które ma zostać przyjęte do żłobka; 
□ Inne dokumenty, proszę wymienić jakie: 

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

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

 

 

 

 

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

VIII. Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego ubiegającego się o przyjęcie. 

Oświadczam, że podane przez mnie powyżej informacje są prawdziwe, kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. 

……………………….........., dnia ………………….  r. ……………………………………………………… 

(miejscowość i data) (czytelny podpis ) 

IX. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem rekrutacji 

Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z Regulaminem rekrutacji projektu , w pełni akceptuję jego zapisy. 
Oświadczam, że spełniam wymogi kwalifikacyjne związane z udziałem w Projekcie. 

……………….............……,  dnia ………………….  r. ........... …………………………………………… 
(miejscowość i data) (czytelny podpis ) 

X. Oświadczenie dotyczące danych osobowych 
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka oraz 
przyjmuję do wiadomości, iż: 

a) administratorem moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka jest Gmina Tuczno; 

b) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka stanowi art. 23 ust. 
1 pkt 1 lub art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1182 ze zm.); 

c) moje dane osobowe/dane osobowe mojego dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji do placówki. 

d) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 
udziału w projekcie; 

e) wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska wraz z liczbą punktów 
uzyskanych w rekrutacji w informacjach o rekrutacji i jej wynikach. 

…………………............……, dnia ………………….  r. ……………………..............…............………… 
(miejscowość i data) (czytelny podpis ) 
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w 

„TOLA” Publiczny Żłobek w Tucznie 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 
(Dz.Urz.UE.L.2016.119) zwanego dalej RODO, informuje się że: 

1. Administratorem danych osobowych Państwa i Państwa dzieci  jest "TOLA" Publiczny Żłobek w 
Tucznie, ul. Wolności 3, 78-640 Tuczno, tel. (67)2593056, dyr. 883712665; reprezentowany przez 
Dyrektora Panią Marzenę Domańską. 

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Pani Danuta Błażewicz, kontakt 
możliwy pod adresem e-mail: inspektor@tuczno.pl  

3. Cele i podstawa prawna. Dane osobowe Państwa i Państwa dzieci będą przetwarzane na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych, ustawy z 
dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235 z 
póź. zm.), oraz innych przepisów prawa. Pani/Pana dane oraz dane Dziecka/Dzieci 
przetwarzane w następujących celach: 

•świadczenia usług opieki nad dzieckiem w żłobku 
•wykonywanie czynności związanych z rozliczeniem za uczęszczanie do placówki,   zgodnie z 
udzieloną zgodą 
•wykonanie obowiązku sprawozdawczego oraz w celach statystycznych 
•utrzymywania, wyświetlania strony internetowej oraz ich zawartości (tj. wizerunku wychowanków 
żłobka), komunikowania się przez te strony. 
 Podstawą do wykorzystania danych tam zawartych jest Pana/Pani zgoda wyrażona w imieniu 
własnym, jak i dzieci lub odpowiednie przepisy prawa 
•wykonywanie prawnie uzasadnionych interesów Żłobka, w tym polegających na zapewnieniu 
bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki oraz mienia Żłobka W uzasadnionych 
przypadkach, przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dzieci może 
wymagać wyrażenia zgody (np. przetwarzanie wizerunku Państwa dzieci, czy też w zakresie 
działalności dodatkowej, innej niż statutowa, realizowanej przez żłobek). 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka będą 
pracownicy żłobka, podmioty świadczące na rzecz Żłobka swoje usługi (usługi 
Informatyczne) oraz wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa w tym: jednostka prowadząca – Urząd Miejski w Tucznie, 
jednostki kontrolujące, podmioty, którym dane mogą być przekazane na podstawie 
Pana/Pani zgody lub upoważnienia 

5. Pani/Pana dane oraz dane Dziecka/Dzieci będą przechowywane w zależności od celu, w 
jakim zostały zebrane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Żłobek rozwiązań, a także 
wyrażonej przez Pana/Pani zgody/ zgód oraz oświadczeń 

6. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych 
osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Żłobek nie przekazuje, ani nie planuje przekazywania Państwa danych do państw trzecich 
lub organizacji międzynarodowych. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu 
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podejmowaniu decyzji (profilowaniu). 
9. Podanie Pani/Pana danych oraz danych Dziecka /Dzieci osobowych jest wymogiem 

ustawowym. 

 
 
 
…………………………………………………….. 
                 podpis rodzica/opiekuna 


