Miejski Żłobek w Mławie
ul. Z. Krasińskiego 7
06-500 Mława
Tel: 23/6543675 wew. 25
CZĘŚĆ C
(wypełniają rodzice/opiekunowie prawni dziecka zakwalifikowanego do Żłobka)
VII. OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCE
PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA ZE ŻŁOBKA
Oświadczam, że oprócz rodziców/opiekunów prawnych, dziecko mogą przyprowadzać
i odbierać ze Żłobka niżej wymienione pełnoletnie osoby:
Seria i numer
Stopień
Numer telefonu
Imię i nazwisko
dowodu
pokrewieństwa
kontaktowego
osobistego

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że ponoszę całkowitą odpowiedzialność
za bezpieczeństwo mojego dziecka podczas przyprowadzania i odbierania go ze Żłobka
przez wyżej wskazane osoby.
……………………………………..…..…….…………………………………………………
(czytelny podpis Rodziców/Opiekunów prawnych)

VIII.DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU
np. alergie - rodzaje: pokarmowa (proszę napisać czego nie wolno dziecku jeść), kontaktowa,
wziewna, użądlenia i leki (konkretnie na co w szczególności dziecko jest uczulone);
przewlekłe choroby, problemy rozwojowe - potwierdzone przez specjalistę: niepokojące
sygnały dotyczące zachowania dziecka np. nadpobudliwość psychoruchowa, agresja, apatia,
lęki, zachowania nieadekwatne do sytuacji. Zachowania i zwyczaje ułatwiające adaptację
dziecka
w Żłobku.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
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IX.INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Pouczenie:
Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb
związanych z organizacja opieki nad dzieckiem w Miejskim Żłobku w Mławie, ul. Krasińskiego 7,
prowadzonej przez Miasto Mława.
Na podstawie art. 13 oraz art. 14 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
(ogólnego

rozporządzenia

o

ochronie

danych),

Dz.U.UE.L.2016.119.1

(zwanego

RODO)

informujemy, iż:
1. Administratorem danych jest Miejski Żłobek w Mławie.
2. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wysyłając korespondencję
elektroniczną pod adresem: mk@open-audit.eu
3. Celem przetwarzania pozyskanych danych osobowych jest „przeprowadzenie postępowania
rekrutacyjnego dla kandydata do Miejskiego Żłobka w Mławie oraz zapewnienie dziecku
prawidłowej opieki” – podstawa prawna ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75)
4. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez cały okres realizacji wniosku oraz przez
10 lat na potrzeby archiwizacji;
5. Informujemy, że zgoda osób, których dane dotyczą może zostać cofnięta w dowolnym
momencie osobiście w siedzibie Administratora. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy Administrator
danych jest uprawniony na podstawie odrębnych przepisów prawa do przetwarzania danych
bez wymogu posiadania zgody osoby, której dane dotyczą;
6. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do danych osobowych, mają prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych (jeżeli jest to możliwe);
7. Osoby, których dane dotyczą mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeżeli uważają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
prawa;
8. Administrator danych nie planuje przetwarzać zebranych danych do innych celów niż te,
dla których zostały zebrane. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przetwarzanie będzie wynikało
z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
9. Administrator nie planuje podejmować decyzji w sposób automatyczny wobec osób, których
dane dotyczą. Dane nie podlegają też profilowaniu.
…………………………………………………….....................…………………………..…………..
(czytelny podpis Rodziców/Opiekunów prawnych)
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X. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:
1)Regularnego uiszczania opłat za Żłobek w wyznaczonym terminie,
2)Przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze Żłobka osobiście lub przez osobę dorosłą,
upoważnioną przez rodziców/opiekunów na piśmie,
3)Przyprowadzanie do Żłobka tylko zdrowego dziecka,
4)Uczestniczenia w zebraniach rodziców,
5)Uczestniczenia w zajęciach otwartych oraz imprezach okolicznościowych Żłobka.
……………………………………..…..…….………………………………………………..
(czytelny podpis Rodziców/Opiekunów prawnych)

Oświadczam, że wyrażam /nie wyrażam zgody* na udostępnienie wizerunku mojego
dziecka w mediach, w mediach społecznościowych, na stronie internetowej Miejskiego
Żłobka w Mławie, www.zlobekmlawa.pl
……………………………………..…..…….…………………………………………………
(czytelny podpis Rodziców/Opiekunów prawnych)

* - niewłaściwe skreślić
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