Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 69/2019
Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha
z dnia 08 lipca 2019 r.

Karta zgłoszenia dziecka do Samorządowego Klubu Dziecięcego „Maluszek”

Proszę o przyjęcie do Samorządowego Klubu Dziecięcego „Maluszek” mojego dziecka:
I.

Dane dziecka:

Imię i Nazwisko:……………………………………………………………………………………………………………………………
Data urodzenia:……………………………………..Miejsce urodzenia:……………………………………………………….
Adres zamieszkania:……………………………………………………………………………………………………………………..
PESEL:…………………………………………………………………………………………………………………..
II. Dane rodziców/opiekunów dziecka
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów:

Matka:
Imię i Nazwisko:……………………………………………………………………………………………………………………………
Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Miejsce pracy:………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon (do natychmiastowego kontaktu):……………………………………………………………………………………
Ojciec:
Imię i Nazwisko:……………………………………………………………………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Miejsce pracy:………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon (do natychmiastowego kontaktu):……………………………………………………………………………………
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III. Kryteria przyjęcia
Lp.
1

2
3

4
5

6

7

Kryterium

Zakreślić właściwą
odpowiedź

Oboje rodzice lub jeden rodzic/opiekun
prawny/kandydata pracują, wykonują pracę na
podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie
dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub
pozarolniczą działalność gospodarczą
Zamieszkanie kandydata (gmina i miasto Przysucha)

TAK/NIE

TAK/NIE

Rodziny, w których orzeczono znaczny lub
umiarkowany stopień niepełnosprawności wobec
dziecka lub któregoś z rodziców lub rodzeństwa
Dziecko umieszczone w rodzinach zastępczych
Dziecko z rodziny wielodzietnej w rozumieniu art. 3
pkt 16a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych
Dzieci osób przebywających na urlopie
macierzyńskim/rodzicielskim, opiekujące się
dzieckiem w wieku 0-1 roku
Deklarowany czas pobytu dziecka w Klubie

TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE

TAK/NIE
do 5godz./powyżej 5 godz.

Uwaga!!
W przypadku zakreślenia odpowiedzi „TAK” do karty zgłoszenia należy dołączyć dokumenty
potwierdzające spełnianie kryterium określonego w Regulaminie rekrutacji do
Samorządowego Klubu Dziecięcego „MALUSZEK” w Przysusze lub stosowne oświadczenie
IV. Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka
w

klubie

(stan

zdrowia,

ewentualne

potrzeby

specjalne,

rozwój

psychofizyczny

itp.)

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

Inne uwagi, propozycje, sugestie
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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V. Ja niżej podpisany zobowiązuję się:
- niezwłocznie poinformować Samorządowy Klub Dziecięcy „Maluszek” o wszelkich zmianach w
informacjach zawartych w karcie zgłoszenia;
- zapoznać się z regulaminem Klubu;
- terminowo uiszczać opłaty związane z pobytem dziecka w Klubie;
- przyprowadzania i odbierania dziecka z Klubu osobiście lub przez upoważnioną przeze mnie
osobę dorosłą;
- przyprowadzania do Klubu tylko zdrowego dziecka;
- uczestnictwa w zebrania rodziców;
- oświadczenia przedkładane przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów, które stanowią
dokumenty potwierdzające spełniania kryteriów rekrutacji powinny być złożone pod rygorem
odpowiedzialności karnej poprzez podpisanie klauzuli >>Jestem świadomy odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia<<”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Przysucha, dnia................................

...............................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

POUCZENIE:
Oświadczenia wnioskodawcy:
Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem
faktycznym*
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie 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 - dalej: RODO

INFORMUJEMY, ŻE:
1.
Administratorem przetwarzanych danych w ramach procesu rekrutacji jest Samorządowy Klub
Dziecięcy „MALUSZEK” w Przysusze, przy Plac Kolberga 11, 26-400 Przysucha, nr kontaktowy
48 675 22 19.
2.
Inspektorem Ochrony Danych jest ……………………………… Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: ………………………………………….
3.
Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Samorządowego Klubu
Dziecięcego „MALUSZEK” w Przysusze, o którym ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. z 2019 r. poz. 409 t.j.) oraz Regulaminie rekrutacji do Samorządowego Klubu Dziecięcego
„MALUSZEK” w Przysusze.
4.
Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: uprawniony podmiot obsługi
informatycznej dostarczający i obsługujący system rekrutacyjny na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych.
5.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej.
6.
Dane osobowe kandydatów będą przechowywane i gromadzone w celach postępowania
rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej
niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z opieki w Klubie, zaś dane osobowe kandydatów
nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w Klubie,
przez okres roku.
7.
Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych
kandydata, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje im prawo do żądania
ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
8.
W ramach procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f)
RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje.
9.
Jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie rekrutacji do Klubu jest art. 6 ust. 1
lit. c) RODO, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
10.
W toku przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do wyłącznie
zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1
i ust. 4 RODO – żadne decyzje dotyczące przyjęcia do placówki nie zapadają automatycznie oraz
że nie buduje się jakichkolwiek profili kandydatów.
11.
Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie
danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO, gdy uznają, że przetwarzanie
ich danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a jeśli w przyszłości
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12.

zostałby powołany inny organ nadzorczy, to ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi1.
Podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla udziału w procesie rekrutacji do Klubu,
natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających
spełnianie poszczególnych kryteriów obowiązujących w rekrutacji jest konieczne, aby zostały
wzięte pod uwagę.

Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. Oświadczam, że podane informacje są
zgodne ze stanem faktycznym.

……………..……………………………..……………………………..……………..
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

1

Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy przebiegu
procesu rekrutacji do przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują
przepisy Prawa oświatowego.
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