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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 
DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W DYNOWIE 

 

I – DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
 

MATKA/OPIEKUNKA PRAWNA 

Imię (imiona)  
 

Nazwisko  
 

PESEL  
 

Adres zamieszkania  
 
 

Telefon komórkowy  
 

Adres e-mail  
 

Miejsce pracy/ miejsce 
pobierania nauki w szkole lub 
szkole wyższej 

 
 

Telefon do zakładu pracy  
 

OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY 

Imię (imiona)  
 

Nazwisko  
 

PESEL  
 

Adres zamieszkania  
 

 

Telefon komórkowy  
 

Adres e-mail  
 

Miejsce pracy/ miejsce 
pobierania nauki w szkole lub 
szkole wyższej  

 
 

Telefon do zakładu pracy  
 

II – DANE ZGŁASZANEGO DZIECKA 

Imię (imiona) i nazwisko  
 

Data i miejsce urodzenia  
 

PESEL  
 

Adres zamieszkania  
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Informacja o rodzeństwie 
(liczba i wiek) 

 
 

III - INFORMACJE DOTYCZĄCE POBYTU DZIECKA W ŻŁOBKU 

Planowane godziny pobytu 
Dziecka w żłobku (nie więcej 
niż 10 godzin dziennie) 

 

Planowane dni pobytu 
Dziecka w żłobku (cały tydzień 
od poniedziałku do piątku czy 
wybrane dni tygodnia, np. 
poniedziałek i środa itp.) 

 

Informacje dodatkowe 
mogące mieć wpływ na pobyt 
Dziecka w żłobku (choroby 
przewlekłe, alergie, dieta, 
niepełnosprawność itp.) 

 

 
 

 
 
(1) ……………………………………………. 

                       (podpis Rodzica/Opiekuna prawnego)  
 

…………………………………………………………….    (2) ……………………………………………. 
(miejscowość, data)                      (podpis Rodzica/Opiekuna prawnego) 

 
 
 

UPOWAŻNIENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DO ODBIORU 
 DZIECKA Z PLACÓWKI PRZEZ INNE OSOBY (PEŁNOLETNIE) 

Imię i nazwisko osoby  
upoważnionej  

Seria i numer dowodu 
osobistego 

Telefon kontaktowy 

 
 

  

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 
 
        (1) ……………………………………………. 

                       (podpis Rodzica/Opiekuna prawnego)  
 

…………………………………………………………….    (2) ……………………………………………. 
            (miejscowość, data)                      (podpis Rodzica/Opiekuna prawnego) 
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W związku z ubieganiem się o przyjęcie Dziecka do Żłobka Miejskiego w Dynowie 
oświadczam, że: 

1. Informacje podane w Karcie zgłoszenia są zgodne z prawdą, 
2. Wyrażam zgodę w imieniu własnym, a także w imieniu reprezentowanego przeze 

mnie Dziecka na gromadzenie i przetwarzanie moich i mojego Dziecka danych 
osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. z 2018r., poz. 1000).  
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla celów 
rekrutacji do Żłobka Miejskiego w Dynowie, zawarcia umowy o świadczenie usług  
w zakresie opieki żłobkowej, realizacji tej umowy, a także sprawozdawczości 
względem podmiotów udzielających dofinansowania na pobyt Dziecka w żłobku,  
w tym ewaluacji i monitoringu w ramach programów oferujących dofinansowanie. 
Przysługuje mi prawo dostępu do powyższych danych osobowych oraz prawo ich 
poprawiania.  
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Żłobka Miejskiego w Dynowie. 

 
 
 
 
        (1) ……………………………………………. 

                       (podpis Rodzica/Opiekuna prawnego)  
 

…………………………………………………………….    (2) ……………………………………………. 
(miejscowość, data)                      (podpis Rodzica/Opiekuna prawnego) 

 

 

 

 
 


