
______________________________________________________________________________________
Żłobek w Korfantowie  
48-317 Korfantów, ul. 3 Maja 12
 www.zlobekkorfantow.pl   
e-mail: zlobekkorfantow@interia.pl

I. INFORMACJA O DZIECKU 
Imię (imiona)   

Nazwisko   

Data urodzenia   

Miejsce urodzenia   

PESEL   

• Adres zamieszkania  
Ulica/miejscowość   

 
Nr domu/lokalu  

 

Kod pocztowy   

Miejscowość   

• Adres zameldowania (wypełnić jeżeli adres zameldowania jest inny od adresu zamieszkania) 
Ulica/miejscowość   

Nr domu/lokalu   

Kod pocztowy   

 
Miejscowość  

 

Pobyt dziecka w żłobku  od 

 
 

II. INFORMACJA O RODZICACH (PRAWNYCH OPIEKUNACH) 
  

Imię i nazwisko    

Adres zamieszkania    

______________________________________________________________________________________

3 Maja 12; tel. 77/ 4343847, 518 200 959 

zlobekkorfantow@interia.pl 

                       

  
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA  
DO ŻŁOBKA W KORFANTOWIE  

(wypełniają rodzice/prawni opiekunowie dziecka)  

I. INFORMACJA O DZIECKU  
   

   

   

   

  

   

   

   

   

dres zameldowania (wypełnić jeżeli adres zameldowania jest inny od adresu zamieszkania) 
    

    

    

    

od    godziny  do godziny  

INFORMACJA O RODZICACH (PRAWNYCH OPIEKUNACH)  
Matka (prawna opiekunka)  Ojciec (prawny opiekun)

    

  

 

  

______________________________________________________________________________________ 

 

dres zameldowania (wypełnić jeżeli adres zameldowania jest inny od adresu zamieszkania)  

 

jciec (prawny opiekun)  
 

 



______________________________________________________________________________________ 
Żłobek w Korfantowie  
48-317 Korfantów, ul. 3 Maja 12; tel. 77/ 4343847, 518 200 959 
 www.zlobekkorfantow.pl   
e-mail: zlobekkorfantow@interia.pl 

Adres zameldowania        

Miejsce pracy, telefon       
 

Godziny pracy       

 

Telefon kontaktowy, e-mail        

 

III. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU  

Choroby przewlekłe, wskazania dietetyczne, specjalne potrzeby wynikające ze stanu zdrowia dziecka, w tym 
opieka specjalistyczna itp. W PRZYPADKU DIET WYŁĄCZAJĄCYCH KONIECZNE ZAŚWIADCZENIE 
LEKARSKIE!  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

IV. KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 
informujemy, że:  

1) Administratorem danych osobowych przetwarzającym dane osobowe rodziców i dziecka jest Żłobek  
w Korfantowie ul. 3 Maja 12 48-317 Korfantów.  

2) Dane osobowe rodziców i dziecka, zebrane podczas procesu rekrutacji przetwarzane będą w celu 
zapewnienia dziecku prawidłowej opieki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. b) ogólnego 
rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 3a Ustawy z dnia 4 lutego 2011 
r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2011 Nr 45 poz. 235).  

3) Odbiorcami danych osobowych dzieci mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie 
przepisów prawa (np. OPS, PCPR) .  

4) Dane osobowe rodziców i dziecka przechowywane będą do zakończenia pobytu dziecka w żłobku.  
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  
6)    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych  
      osobowych przez administratora.  

  

 

         ..................................          ........................................................ 
 (miejscowość, data)  (podpis rodziców/prawnych opiekunów)  


