Data wpływu kwestionariusza

KWESTIONARIUSZ PRZYJĘCIA DZIECKA
DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI „TUPTUŚ” W RAWIE MAZOWIECKIEJ
ul. MURARSKA 1
I. Dane osobowe dziecka

Imię i nazwisko
PESEL

data
urodzenia

D

D

M

M

R

R

Miejsce urodzenia

Adres zamieszkania dziecka

Rodzeństwo dziecka

Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności

Liczba:

Wiek:

TAK

NIE

II. Dane rodziców lub opiekunów prawnych (*niewłaściwe skreślić)
matka lub opiekun prawny*
Imię i nazwisko
Data urodzenia
PESEL
Telefon kontaktowy
E-mail
Miejsce zamieszkania

Miejsce pracy

Telefon – praca

ojciec lub opiekun prawny*

R

R

III. Oświadczenia rodziców / opiekunów

Oświadczam/y, że (prosimy o zakreślenie):
•

adres zamieszkania dziecka i rodziców/opiekunów obejmuje teren Miasta Rawa
Mazowiecka
• wielodzietność rodziny dziecka ubiegającego się o przyjęcie (troje lub więcej)

TAK / NIE

•

dziecko posiada stopień niepełnosprawności

TAK / NIE

•

samotnie wychowuję dziecko

TAK / NIE

•

rodzic/rodzice posiada/posiadają stopień niepełnosprawności

TAK / NIE

TAK / NIE

Uprzedzony/na o odpowiedzialności karnej art. 233 § 6 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym
podpisem zgodność z prawdą informacji oraz danych przedstawionych w kwestionariuszu.

Czytelny podpis Matki/Opiekuna ……………………………………
Rawa Mazowiecka, dnia …………………………………

Czytelny podpis Ojca/Opiekuna ……………………………………….

IV. Wymagane dokumenty do wglądu poświadczające powyższe dane:
•

Dokument potwierdzający fakt, że rodzic/opiekun samotnie wychowuje dziecko (orzeczenie lub wyrok
sądu, akt zgonu jednego z rodziców/opiekunów)
• Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, rodzica/rodziców
V. Ochrona danych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
−
−
−
−

−

−

Administratorem danych osobowych jest Żłobek Miejski z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś” w Rawie
Mazowieckiej reprezentowany przez Dyrektora ul. Murarska 1, 96-200 Rawa Mazowiecka, kontakt: tel. 695 777
104, e-mail: sekretariat@tuptusrawa.pl.
Administrator powołał inspektora ochrony danych Pana Karola Łopatkę, kontakt za pośrednictwem poczty
elektronicznej adres e-mail: iod@tuptusrawa.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Dane osobowe przetwarzane będą w związku z rekrutacją oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej
opieki zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i c oraz art. 9 ust. 2
lit g RODO.
Dane osobowe osób objętych zainstalowanym na terenie Żłobka monitoringiem będą przetwarzane na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie ochrony mienia i bezpieczeństwa
osobom przebywającym w budynku oraz najbliższym otoczeniu budynku, a także zabezpieczenia infrastruktury
i zasobów należących do Administratora, rejestracji zdarzeń sprzyjającą ustaleniu sprawcy szkody lub kradzieży
i odzyskaniu utraconego mienia.
Dane osobowe dziecka, a także wizerunek dziecka będę przetwarzane w celu promowania działalności placówki
oraz osiągnięć i umiejętności dzieci oraz zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych w materiałach
publikowanych lub autoryzowanych przez żłobek w gazetkach, biuletynach, prasie lokalnej, materiałach
informacyjnych, na tablicach szkolnych oraz na stronie internetowej szkoły, oraz podmiotów współpracujących,
w oparciu o udzieloną dobrowolnie zgodę tj. na podstawie tj. na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania
publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa. Do danych osobowych mogą mieć dostęp również podmioty, które
przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania

−
−

−

−
−

danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), w szczególności dostawcy usług technicznych
i organizacyjnych, dostawcy usług księgowych, kadrowych, prawnych i doradczych.
Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony we wspomnianych wyżej ustawach, zaś dane osobowe
w postaci wizerunku oraz osiągnięć, do czasu wycofania zgody, które to wycofanie może nastąpić w każdym
momencie, choć pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także przenoszenia danych
(w granicach określonych w Rozdziale III ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
oraz prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).
W ramach działalności administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących
wynikiem profilowania.
Podanie danych osobowych gromadzonych w dokumentacji jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych
skutkuje niemożnością realizowania zadań przez placówkę względem dziecka. W sytuacji, gdy przetwarzanie
danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych ma
charakter dobrowolny. Przetwarzanie danych osobowych osób przebywających na terenie objętych monitoringiem
w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych.

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

Czytelny podpis Ojca/Opiekuna

Czytelny podpis Matki/Opiekuna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Żłobek Miejski z Oddziałami
Integracyjnymi „Tuptuś” w Rawie Mazowieckiej reprezentowany przez Dyrektora (w przypadku wyrażenia zgody
należy zakreślić pole po lewej stronie):
danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, grupy oraz nazwy żłobka do którego uczęszcza dziecko
osiągnięć
(prac, rysunków, wyróżnień) oraz wizerunku mojego dziecka ………………………………….
……………………..………………………… ,uzyskanych podczas zajęć, w czasie wycieczek, konkursów i innych imprez
organizowanych przez placówkę lub w których placówka bierze udział
na stronie internetowej ww. placówki,
stronach internetowych organu prowadzącego,
w prasie lokalnej, mediach i innych wydawnictwach
w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności dziecka.
Zgoda obowiązuje przez cały okres uczęszczania dziecka do Żłobka, nie dłużej niż do czasu jej odwołania, jest
nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo ani terytorialnie.
Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści danych
określonych w zgodzie, ich poprawienia oraz wycofania złożonej zgody.
Wizerunek oraz dane osobowe dziecka dziecka/podopiecznego nie mogą być użyte w formie lub publikacji obraźliwej
dla dziecka/podopiecznego lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych dziecka/podopiecznego.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych przez Żłobek Miejski
z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś” w Rawie Mazowieckiej reprezentowany przez Dyrektora będącymi realizacją
obowiązki informacyjnego określonego w art. 13 RODO.

Czytelny podpis Matki/Opiekuna ……………………………………
Rawa Mazowiecka, dnia ………………………………..

Czytelny podpis Ojca/Opiekuna ………………………………………

