Załącznik nr 1. do Regulaminu Rekrutacji Żłobka „Akademia Smyka” w Gomunicach

Data i godzina składania wniosku (wypełnia przyjmujący)
………………………………………………………..
Przyznany numer rekrutacyjny wniosku (wypełnia przyjmujący) :
…………………………………………………………

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ŻŁOBKA
ŻŁOBEK „AKADEMIA SMYKA” W GOMUNICACH

1.

Dane dotyczące dziecka i rodziców

1
2
3

DANE DZIECKA

Imię i nazwisko dziecka
Data urodzenia dziecka
PESEL

Adres zamieszkania (ulica, nr
4

domu(mieszkania), kod
pocztowy, miejscowość.

5
6

Niepełnosprawność (jaka?)
Alergia (na co ?)
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1
2
3

4

Imię i nazwisko matki dziecka
Data urodzenia
PESEL

Numer dowodu osobistego

DANE OSOBOWE
MATKI DZIECKA

Adres zamieszkania (ulica, nr

5

domu(mieszkania), kod pocztowy,
miejscowość.

6

7
8

1
2
3
DANE OSOBOWE
OJCA DZIECKA

4

Numer telefonu
Adres e-mail
Zatrudnienie
Miejsce pobierania nauki

Imię i nazwisko ojca dziecka
Data urodzenia
PESEL

Numer dowodu osobistego

Adres zamieszkania (ulica, nr

5

domu(mieszkania), kod pocztowy,
miejscowość.

6

Numer telefonu
Adres e-mail
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Zatrudnienie
7
8
2.

Miejsce pobierania nauki

Status kandydata

Czy jest Pan/Pani mieszkańcem Gminy
Gomunice?
Rodzic ma status rodzica samotnie
wychowującego dziecko

TAK □ NIE

□

TAK □ NIE

□

Czy oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują

20 PKT
15 PKT
18 PKT

lub pobierają naukę w szkole lub w szkole
wyższej w trybie dziennym lub prowadzi

TAK □ NIE

□

gospodarstwo rolne lub pozarolniczą
działalność gospodarczą?
Czy rodzic/opiekun prawny posiada orzeczenie

10 PKT

o niepełnosprawności znacznego lub
umiarkowanego stopnia, bądź całkowitą

TAK □ NIE

□

TAK □ NIE

□

niezdolność do samodzielnej egzystencji na
podstawie odrębnych przepisów?
Czy jest Pan/Pani rodzicem trojga i więcej
dzieci? (wielodzietność)
Dziecko, którego tylko jeden

8 PKT
7 PKT

rodzic/opiekunowie prawni pracują lub
pobierają naukę w szkole lub w szkole wyższej
w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo

TAK □ NIE

□

rolne lub pozarolniczą działalność
gospodarczą?
Czy do Punktu dziennej opieki nad dziećmi
„Akademia Smyka” zgłoszonych będzie więcej

5 PKT
TAK □ NIE

□

niż jedno Pani/Pana dziecko?
Dziecko w momencie złożenia formularza
rekrutacyjnego uczęszcza do żłobka
(kontynuacja)

3PKT
TAK □ NIE

□

Załącznik nr 1. do Regulaminu Rekrutacji Żłobka „Akademia Smyka” w Gomunicach

3.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem rekrutacji.

Załączniki:
1/ Zaświadczenie od lekarza pediatry, dotyczące szczepień
[przypomnienie – jest to warunek rozpatrzenia wniosku!]
3/ ………………………………………………………
4/ ………………………………………………………
5/ ………………………………………………………
6/ ………………………………………………………

………………………..
Data, miejscowość

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

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w żłobku
„Akademia Smyka” w Gomunicach w celach związanych z rekrutacją
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27.4.2016 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 (dalej: RODO), informuję, że:
1/ Administratorem danych osobowych dotyczących Pana/Pani oraz dziecka i Państwa
rodziny jest Wójt Gminy Gomunice z siedzibą w Gomunicach przy ul. Armii Krajowej 30,
zwany dalej Administratorem.
2/ Powierzone przez Pana/Panią dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu
rekrutacji dziecka do Żłobka „Akademia Smyka” w Gomunicach zgodnie z ustawą z dnia 4
lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz.U. 2019 poz. 409 ze zm.) i nie
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będą przetwarzane w żadnym innym celu ani udostępniane postronnym podmiotom, innym
niż uprawnione na mocy przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
3/ Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych oraz powierza ich
przetwarzanie osobom uczestniczącym w procesie rekrutacji, np. Dyrekcji żłobka,
pracownikom żłobka, komisji rekrutacyjnej.
4/ Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt z inspektorem
ochrony danych: kontakt@iszd.pl
5/ Podanie danych osobowych żądanych w niniejszym formularzu jest niezbędne do
realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z ustawą z dnia 4
lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz.U. 2019 poz. 409 ze zm.) oraz
Rozporządzeniem 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), ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)
6/ Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału
w procesie rekrutacyjnym oraz zawarcia umowy w sprawie korzystania z usług Żłobka
„Akademia Smyka” w Gomunicach, a ich niepodanie będzie skutkowało negatywnym
rozpatrzeniem dokumentacji rekrutacyjnej.

7/ Posiada Pani/Pan prawo do:


żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,



wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,



przenoszenia danych,



wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,



prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które będzie
respektowane chyba, że ADO będzie mógł lub będzie zobowiązany
kontynuować w określonym zakresie przetwarzanie danych na podstawie
szczególnych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.



Udostępnione

przez

Pana/Panią

dane

osobowe

nie

podlegają

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu ani też nie
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będą przekazywane do państw trzecich.


Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez
okres rekrutacji, następnie realizacji umowy o opiekę nad dzieckiem do lat 3,
a następnie zarchiwizowane na podstawie odrębnych przepisów.



Prawa i obowiązki związane z przetwarzaniem Pani/ Pana/ dziecka danych
osobowych oraz dotyczące wizerunku dziecka utrwalanego podczas
wydarzeń organizowanych przez Akademię Smyka zostaną określone w
umowie dotyczącej korzystania z usług Żłobka „Akademia Smyka” w
Gomunicach.

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się/ zapoznałam się z „Klazulą informacyjną dotyczącą przetwarzania
danych osobowych w Żłobku Akademia Smyka w Gomunicach w celach związanych z rekrutacją” i wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich, mojego dziecka i członków mojej rodziny na zasadach
określonych w w/w Klazuli.

………………………..

……………………………………….

Data, miejscowość

podpis rodzica/ prawnego opiekuna

