………………………………………
data, miejscowość
...................................................................................
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka

………………………………………………………………...……..……

……………………………………………………………….…….………
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji
…………………………………………………….……………...………
Numer telefonu w związku z rekrutacją

Podanie o przyjęcie do Żłobka Gminnego w Wysokiej/Kobierzycach*

Proszę o przyjęcie do Żłobka Gminnego w Wysokiej/Kobierzycach*
mojego dziecka………….……………………………………………….……………………………….……………..…....,
(imię i nazwisko dziecka)

urodzonego dnia…………………….…………….……………od dnia ………………………..…………………….…..
(data urodzenia dziecka)

(planowana data rozpoczęcia pobytu w żłobku)

Spełniam następujące kryteria pierwszeństwa przyjęcia do żłobka:
1. Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni/rodzic samotnie je
wychowujący pracują zawodowo w wymiarze pełnego etatu, prowadzą
pozarolniczą działalność gospodarczą, prowadzą gospodarstwo rolne,
studiują w systemie dziennym
2. Niepełnosprawność dziecka.
3. Wielodzietność rodziny kandydata.
4. Zgłoszenie do żłobka dwoje lub więcej dzieci
5. Zgłoszenie do żłobka dziecka posiadającego rodzeństwo w wieku do 18
roku życia.

Dodatkowe informacje:

Nie wymagam pisemnej odpowiedzi.
………………………………………………………..
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

* niepotrzebne skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA DZIECI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia
2016 r. informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani oraz Państwa dzieci Kobierzycki Zespół Żłobków z
siedzibą w Kobierzycach, ul. Robotnicza 19a.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest poprzez adres email: iodo@kobierzyckizz.pl
3. Dane Pana/Pani oraz Państwa dzieci przetwarzane będą wyłącznie w celu niezbędnym do
przeprowadzenia procesu rekrutacji, i/lub przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust .1 lit. b) i/lub a)
RODO.

4.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:
•
Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia danych
•
Organ prowadzący, tj. Urząd Gminy w Kobierzycach

5. Dane osobowe Pana/Pani oraz Państwa dzieci będą przechowywane/przetwarzane w związku z
rekrutacją do 1 roku w celach roszczeniowych.

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

prawo wniesienia sprzeciwu.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych

osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie przez Pana/Pani oraz Państwa dzieci danych osobowych
jest warunkiem uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016
r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka przez Kobierzycki
Zespół Żłobków oraz przez podmioty współpracujące na podstawie umów powierzenia, w celu
wykorzystania przesłanej kandydatury na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji.
TAK

NIE

Poinformowano mnie, ze w dowolnym momencie mogę zgodę wycofać.

Wysoka/Kobierzyce*, dnia ....................................

…………………………………………….
( podpis)

