Wypełnia Żłobek:
Data złożenia:
Godzina złożenia:
Numer zgłoszenia:

Załącznik nr 1
Do Regulaminu Projektu
„Utworzenie 10 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 –
Szczęśliwe dzieci pracujących Rodziców”

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO ŻŁOBKA TĘCZOWY DOMEK NR 1
Część A – Dane dziecka
Imiona i Nazwisko:

PESEL:
1. Adres zameldowania
1.1. Kraj:

1.2. Województwo:

1.3. Powiat:

1.4. Gmina:

1.5. Miejscowość:

1.6. Ulica:

1.7. Nr nieruchomości

1.8. Nr lokalu

1.9. Kod pocztowy:

1.10. Poczta:

2. Adres zamieszkania (wypełnić gdy inny niż powyżej)
2.1. Kraj:

2.2. Województwo:

2.3. Powiat:

2.4. Gmina:

2.5. Miejscowość:

2.6. Ulica:

2.7. Nr nieruchomości

2.8. Nr lokalu

2.9. Kod pocztowy:

2.10. Poczta:

Część B – Dane osobowe matki oraz ojca lub opiekunów prawnych
Dane osobowe matki:
Imię i Nazwisko:
PESEL:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:

1. Adres zameldowania
1.1. Kraj:

1.2. Województwo:

1.3. Powiat:

1.4. Gmina:

1.5. Miejscowość:

1.6. Ulica:

1.7. Nr nieruchomości

1.8. Nr lokalu

1.9. Kod pocztowy:

1.10. Poczta:

2. Adres zamieszkania (wypełnić gdy inny niż powyżej)
2.1. Kraj:

2.2. Województwo:

2.3. Powiat:

2.4. Gmina:

2.5. Miejscowość:

2.6. Ulica:

2.7. Nr nieruchomości

2.8. Nr lokalu

2.9. Kod pocztowy:
Dane osobowe ojca:

2.10. Poczta:

Imię i Nazwisko:
PESEL:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
1. Adres zameldowania
1.1. Kraj:

1.2. Województwo:

1.3. Powiat:

1.4. Gmina:

1.5. Miejscowość:

1.6. Ulica:

1.7. Nr nieruchomości

1.8. Nr lokalu

1.10. Poczta: Pruszcz Gdański

1.9. Kod pocztowy:

2. Adres zamieszkania (wypełnić gdy inny niż powyżej)
2.1. Kraj:

2.2. Województwo:

2.3. Powiat:

2.4. Gmina:

2.5. Miejscowość:

2.6. Ulica:

2.7. Nr nieruchomości

2.8. Nr lokalu

2.9. Kod pocztowy:

2.10. Poczta:
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Część C – Kryteria przyjęć
TAK

NIE

1. Niepełnosprawność dziecka
2. Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka
3. Niepełnosprawność obojga rodziców dziecka
4. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka
5. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie *
6. Osoba zamieszkująca na obszarach wiejskich
*Oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą
w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba
taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Część D – Załączniki
1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia1997r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej ora zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z
2011 r. Nr. 127, z późn. AM. ) (pkt. 2-5).
2. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub
oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka lub niewychowaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem (pkt. 6).
3. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o miejscu zamieszkania (pkt. 4).
Wypełnienie i zgłoszenie formularza nie gwarantuje miejsca dla dziecka w placówce.
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Klauzula Informacyjna dla uczestników rekrutacji do Żłobka Tęczowy Domek
W związku z realizacją wymogów 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”),
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Żłobków Tęczowy Domek
Anna Dwojak z siedzibą w Pruszcz Gdański ul. B. Malinowskiego 2 zwany dalej
Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych,
2.
inspektorem danych osobowych u Administratora jest pani Anna Dwojak, email: biuro@teczowy-domek.com.pl,
3.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) przeprowadzenia rekrutacji do żłobka,
b) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie
na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści
zgody.
1.

4.

5.

w związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
c) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach
wykonywania swoich obowiązków służbowych;
d) podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się
konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające),
posiada Pani/Pan prawo do:
e) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
f) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
g) przenoszenia danych,
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
i) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu,
7.
pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji.
6.
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OPINIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ
Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu: …………………………..
1. Liczba uzyskanych punktów: …………………………………….
2. Nie zakwalifikowanie dziecka z powodu:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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