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Karta zgłoszeniowa 

1. Dane identyfikacyjne dziecka 

Imię i nazwisko  

Data i miejsce urodzenia  

Adres zamieszkania  

PESEL  

2. Dane identyfikacyjne rodziców/opiekunów 

Imię i nazwisko 

matki/opiekuna 

 

Adres zamieszkania  

Seria i nr dowodu 

osobistego 

 

Telefon komórkowy  

Telefon domowy  

Adres e-mail  

Imię i nazwisko 

ojca/opiekuna 
 

Adres zamieszkania  

Seria i nr dowodu 

osobistego 
 

Telefon komórkowy  

Telefon domowy  

Adres e-mail  
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3. Informacje dotyczące pobytu dziecka 

Godziny przyprowadzania i odbioru  

Rodzaj wybranego karnetu  

 

 

 

_______________________________________ 

Podpis rodzica/ prawnego opiekuna 
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 (RODO), informujemy, iż: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych małoletniego 

dziecka  jest Niepubliczny Żłobek „Baśniowa Kraina” Agnieszka Matoszka”  z siedzibą ul. Opolska 

135A 52-013 Wrocław, adres e-mail: kontakt@basniowakraina.wroclaw.pl, telefon 792 299 950 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 4 RODO 

i w celu przygotowania oraz prawidłowej realizacji umowy o opiece nad dziećmi do lat 3. 

Pani/Pana dane osobowe, dane osobowe małoletniego dziecka, oraz dane osobowe osób 

upoważnionych do przyprowadzania/odbierania małoletniego dziecka będą przechowywane przez 

okres obowiązywania umowy o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3, oraz przez okres 5 lat po 

wygaśnięciu umowy o opiece nad dziećmi do lat 3 co wynika ze szczególnych przepisów ustawy z dnia 

29.09.1994r o rachunkowości oraz umów podpisanych z Gminą Wrocław o dotowanie miejsc opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia 

zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych, oraz danych osobowych małoletniego dziecka. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana 

zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia 

RODO. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem 

ustawowym/umownym/warunkiem zawarcia umowy o opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Brak 

podania danych osobowych będzie skutkował odmową podpisania umowy o opiekę nad dziećmi w 

wieku do lat 3. 

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, oraz dane osobowe małoletniego dziecka nie 

będą przekazywane żadnym odbiorcom danych. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

________________________________ 

Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgnbsge4a
mailto:kontakt@basniowakraina.wroclaw.pl
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