
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA – WAKACJE 2021 

data…………………......…. 

 

Dziecko będzie uczęszczało do Niepublicznego Żłobka Montessori „Dzieci Wszechświata” w Lublinie, 
ul. Diamentowa 2 w wybranych terminach/ cyklach: (prosimy o zaznaczenie wybranych opcji) 

 
01.07 - 09.07  „BEZPIECZNE LATO” 190 zł + wyżywienie* TAK/NIE 

12.07 – 16.07 „LATO W POLSCE” 140 zł + wyżywienie* TAK/NIE 

19.07 - 23.07 „SMAKI I DŹWIĘKI LATA” 140 zł + wyżywienie* TAK/NIE 

09.08 - 13.08  „DZIECI NAD MORZEM” 140 zł + wyżywienie* TAK/NIE 

16.08 – 20.08 „DZIECI W GÓRACH” 140 zł + wyżywienie* TAK/NIE 

23.08 - 31.08 „DZIECI W LESIE” 190 zł  + wyżywienie* TAK/NIE 
*stawka wyżywienia zgodnie z aktualnym cennikiem : 
 3zł- śniadanie, 8zł obiad, 2zł podwieczorek, 1 zł- indywidualne dostosowanie diety (dieta inna niż podstawowa) 

 

Dziecko będzie uczęszczało do żłobka w godzinach od .......................... do ............................. . 
 

1. DANE DZIECKA 
Imię i nazwisko: .......................................................................................................................... 
Data i miejsce urodzenia:............................................................................................................ 
PESEL dziecka: ......................................................................................................................... 
Adres zamieszkania: .................................................................................................................. 
Obywatelstwo: ............................................................................................................................ 
 
Dodatkowe dane dotyczące dziecka: 
Rodzaju posiłków, z których dziecko będzie korzystało: (Prosimy o zakreślenie)  
- śniadanie, - obiad, - podwieczorek,  
 
Rodzaj diety dziecka: (Prosimy o zaznaczenie)  
- podstawowa, -bezglutenowa , - bezmleczna, -bezmięsna 
 
Przebyte choroby, choroby przewlekłe, wady rozwojowe, alergie pokarmowe, przyjmowane lekarstwa, 
skłonności do infekcji itp.) ……………………………………………………………………………………………………………........... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Inne ważne informacje, sugestie dotyczące zachowania dziecka: ………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. DANE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
Dane matki 
Imię i nazwisko: .......................................................................................................................... 
Pesel: ......................................................................................................................................... 
Adres zamieszkania: ............................................................................................................... 
Tel. kom: ..........................................................  
Adres e-mail: .............................................................@.................................................................. 
 
 



 
Dane ojca 
Imię i nazwisko: .......................................................................................................................... 
Pesel: ......................................................................................................................................... 
Adres zamieszkania: ............................................................................................................... 
Tel. kom: ..........................................................  
Adres e-mail: .............................................................@.................................................................. 
 
Żaden z rodziców nie ma ograniczonych praw rodzicielskich. Rodzic …………………………………. ma ograniczone 
prawa rodzicielskie. (niepotrzebne skreślić)  
 
Zostaliśmy poinformowani, że: 

•  warunkami przyjęcia dziecka do żłobka w czasie wakacyjnym jest złożenie karty zgłoszenia i podpisanie umowy lub trwanie 

aktualnej umowy z rodzicami/opiekunem prawnym; 

• wybierając cykl dziecko może uczęszczać do placówki od 6:45 do 17:15 przez wszystkie dni trwania cyklu od poniedziałku do 

piątku. Długość przebywania dziecka w żłobku i/lub przedszkolu w wyżej wymienionym przedziale czasowym nie ma wpływu na 

cenę. 

•  w przypadku wyboru cyklu nie przysługują inne rabaty. 

 

 

……………………………………………………....                                                                      ……………………………………………………. 

(data, podpis matki lub opiekuna prawnego)                                                                                          (data, podpis ojca lub opiekuna prawnego) 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest: NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK MONTESSORI „DZIECI WSZECHŚWIATA” z siedzibą przy ul. Diamentowej 2, 20-447 

Lublin, prowadzony przez Panią Iwonę Łukasiewicz, NIP 716-195-33-41. 

Nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, ponieważ zgodnie z obowiązującym prawem nie mamy takiego obowiązku. W przypadku wątpliwości co do 

zakresu i celu przetwarzania Twoich danych osobowych, oraz praw, które Ci w związku z tym przysługują, prosimy  o kontakt pod adresem e-

mail: sekretariat@edukacjamontessori.eu lub pisemnie na adres naszego Żłobka. 

Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania zapisów do Żłobka. 

Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o 

przyjęcie do Żłobka co oznacza, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w procesie zapisów do Żłobek. 

Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa. 

Dane zgromadzone w celach przyjęcia dziecka do Żłobka oraz dokumentacja postępowania zapisów do Żłobka będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 

do 30.09 roku, w którym odbywała się rekrutacja do Żłobka a w przypadku przyjęcia kandydata do Żłobka przez okres nie dłuższy niż do 30.09. roku, w którym 

dziecko zakończy uczęszczanie do Żłobka. 

Rodzicom i prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie 

żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie zapisów do Żłobka. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia 

przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.  

W ramach prowadzenia procesu zapisów do Żłobka dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu 

na podstawie art. 21 RODO nie będzie mogło być zrealizowane. 

W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu zapisów do Żłobka nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do 

profilowania, a których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do Żłobka nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz 

że nie buduje się żadnych profili kandydatów. 

Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie zapisów do Żłobka narusza obowiązujące przepisy prawa, 

przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

 

……………………………………………………....                                                                      ……………………………………………………. 

(data, podpis matki lub opiekuna prawnego)                                                                                          (data, podpis ojca lub opiekuna prawnego) 

_____________________________________________________________ 

Oświadczam, że w przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w Karcie Zgłoszeń niezwłocznie powiadomię o nich dyrektora 

placówki.  

 

 

 

……………………………………………………....                                                                      ……………………………………………………. 

(data, podpis matki lub opiekuna prawnego)                                                                                          (data, podpis ojca lub opiekuna prawnego) 

 


