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WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA 

DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR …….. W KWIDZYNIE  

I. DANE OSOBOWE DZIECKA  

IMIĘ I NAZWISKO             

PESEL                        DATA 
URODZENIA  D  D  M  M  R  R  R  R  

ADRES ZAMIESZKANIA 
DZIECKA  

          

DZIECKO POSIADA 
ORZECZENIE       

O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 
   nie 

 
 tak, jakie …………………………………………………………… 

 

II. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIECKA (dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie, rozwoju 
psychofizycznym) 

 
 
 
 

 

III. DANE RODZICÓW 

  MATKA OJCIEC 

IMIĘ I NAZWISKO    
  

  
  

PESEL   

DATA URODZENIE (gdy nie nadano 
numeru PESEL) 

  

MIEJSCE ZAMIESZKANIA  
 
 

 

TELEFON KONTAKTOWY      
  

E-MAIL      
  

MIEJSCE PRACY/ MIEJSCE 
POBIERANIA NAUKI    

  
  
 

 

 

IV. INFORMACJE O RODZEŃSTWIE DZIECKA 
  

LICZBA RODZEŃSTWA : …………… 
  

WYSZCZEGÓLNIONY WIEK 
RODZEŃSTWA  

Wiek: 

1) ………………………… 

2) ………………………… 

3) ………………………… 

4) ………………………… 

5) ………………………… 

6) ………………………… 
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V. OŚWIADCZENIA RODZICÓW 

1. Kryteria przyjęcia dziecka do Żłobka i oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów (przy każdym 

kryterium proszę zaznaczyć x właściwy kwadrat) 

OŚWIADCZAM/Y, ŻE: 
(przy każdym kryterium proszę zaznaczyć x 
właściwy kwadrat)  

a) adres zamieszkania dziecka i rodziców/ 
opiekunów obejmuje teren Miasta Kwidzyn  TAK  NIE 

b) dziecko posiada orzeczenie o 
niepełnosprawności   TAK  NIE 

c) dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej 
(troje i więcej dzieci)   TAK  NIE 

d) samotnie wychowuję dziecko oraz nie wychowuję 
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem  TAK  NIE 

e) dziecko wychowuje się w rodzinie zastępczej  
 TAK  NIE 

 

VI. ORGANIZACJA POBYTU DZIECKA W ŻŁOBKU 

CZAS POBYTU DZIECKA W ŻŁOBKU  OD GODZ. DO GODZ. LICZBA PEŁNYCH GODZ. 

DZIENNIE 

   

DZIECKO BĘDZIE KORZYSTAĆ Z 

POSIŁKÓW:  

(proszę wstawić znak x we właściwy 

kwadrat)  

ŚNIADANIE OBIAD 

 

PODWIECZOREK 

 

 TAK 

  NIE 

 TAK 

  NIE 

 TAK 

  NIE 

    

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym 

dokumencie do realizacji rekrutacji oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. 

 Podpis czytelny: matki/opiekunki prawnej  ........................   ojca/opiekuna prawnego  ............................  

VII. OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Oświadczam, że we wszystkich dokumentach związanych z uczęszczaniem dziecka do Żłobka, 

podpis jednego z rodziców jest wiążący. 

Podpis czytelny: matki/opiekunki prawnej  .........................   ojca/opiekuna prawnego  ............................  

Data wypełnienia wniosku: 

Kwidzyn, dnia ........................................................  

Podpis czytelny: matki/opiekunki prawnej  .........................   ojca/opiekuna prawnego  ............................  
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Żłobek Miejski Nr ….. w Kwidzynie. 

2) Państwa dane  osobowe i dane Państwa dziecka będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 

procesu rekrutacji dziecka do Żłobka.  

3) Państwa dane  osobowe i dane Państwa dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - przetwarzanie jest niezbędne 

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

4) Państwa dane  osobowe i dane Państwa dziecka mogą być przekazywane pracownikom 

i współpracownikom Administratora danych, upoważnionym przez niego do przetwarzania danych 

osobowych oraz innym podmiotom, którym zleci on usługi związane  z przetwarzaniem danych 

osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych 

i tylko zgodnie z jego poleceniami. Odbiorcami danych mogą być także instytucje upoważnione 

z mocy prawa. 

5) Państwa dane  osobowe i dane Państwa dziecka będą przetwarzane do zakończenia realizacji 

celów, dla jakich dane były przetwarzane lub do zakończenia obowiązku prawnego, na podstawie 

którego są przetwarzane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy 

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 

ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach. 

6) Mają Państwo prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo sprostowania, usunięcia 

(chyba, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku 

ciążącego na Administratorze danych), ograniczenia przetwarzania. 

7) Państwa dane  osobowe i dane Państwa dziecka nie podlegają zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

8) Państwa dane  osobowe i dane Państwa dziecka nie będą przekazywane do państw trzecich. 

9) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku 

uznania, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

 

 

 

Kwidzyn, dnia ........................................................  

 
Podpis czytelny: matki/opiekunki prawnej  .........................   ojca/opiekuna prawnego  ............................  

 

 

 
 

 

 


