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WNIOSEK ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA (ZAŁĄCZNIK DO 

FORMULARZA REKRUTACYJNEGO) 

1. DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA 

  IMIONA   NAZWISKO       

NR PESEL 

 

     

      

  

DATA URODZENIA 

(dzień -miesiąc-rok)     -    -           

2. ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA  

ULICA   NR DOMU   NR LOKALU     

KOD POCZT.     -       MIEJSCOWOŚĆ         

 

 

Kryteria dodatkowe     

1.Wielodzietność rodziny dziecka   TAK   NIE 

2.Niepełnosprawność dziecka   TAK    

3.Niepełnosprawność jednego z rodziców/prawnych opiekunów dziecka   TAK    

4.Niepełnosprawność obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka   TAK    

5.Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka   TAK    

6.Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie   TAK    

7.Objęcie dziecka pieczą zastępczą   TAK    

8.Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka 

posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego żłobka, do którego złożono protokół 

zgłoszenia (nie dotyczy dzieci, których rodzeństwo kończy edukację w żłobku w 2017r.)   
TAK 

  
NIE 

 

Podanie nieprawdziwych informacji skutkuje skreśleniem z listy rekrutacyjnej lub z listy dzieci 

uczęszczających do żłobka.  

 

Pouczenie: zgodnie z Art. 233 § 1 Kodeksu karnego: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód  

w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub 

zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat”. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych do celów rekrutacji do żłobka oraz 

w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki. 
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  PODPIS MATKI / OPIEKUNKI PRAWNEJ PODPIS OJCA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

Data złożenia 

wniosku (dzień-

miesiąc-rok) 

  -   -      
    

Wypełnia Żłobkowa Komisja Rekrutacyjna Łączna ilość punktów: 

UWAGI: 

 
 

 

 

W związku z wejściem z dniem 25.05.2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 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). 

Informujemy, że: 

1) administratorem przekazanych przez Państwa danych jest Centrum Rozwoju Dziecka Berek! Bogusława Nowiszewska, ul. Gajowicka 114-116, 50-319 

Wrocław, e-mail biuro@berek.pl, tel.535212242; 

2) dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Żłobka CRD Berek!  

3) dane osobowe są przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 

 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu 50-411, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, Urząd Marszałkowski 

Województwa Dolnośląskiego  

 Minister Właściwy ds. rozwoju regionalnego, mającego siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa  

4) dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji i nie dłużej niż 5 lat po jej zakończeniu, 

5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do wzięcia udziału w rekrutacji, zaś ich niepodanie będzie skutkować niemożnością 

wzięcia w niej udziału.  

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do: 

1) żądania od administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, 

2) żądania sprostowania Państwa danych osobowych, 

3) żądania ograniczenia przetwarzania tych danych, 

4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, 

5) żądania przenoszenia danych, 

6) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), 

7) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8) prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym) w przypadku w/w projektu nie jest możliwe, ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do 

wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa członkowskiego, któremu podlegają 

Administratorzy.  

Zapoznałem/am/liśmy się z w/w informacją i ją akceptujemy/ nie akceptujemy* 

............................................................................................................................. 

(podpis rodziców oraz data) 

*niewłaściwe skreślić 
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