KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
(proszę wypełnić drukowanymi literami)

1. DANE DZIECKA
Imię/imiona
Nazwisko
PESEL
Data urodzenia
Adres zamieszkania

2. DANE O RODZICACH/OPIEKUNACH PRAWNYCH  DZIECKA
Mama/opiekun prawny

Tata/opiekun prawny

Imię/imiona
Nazwisko
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Miejsce pracy
3. Dziecko będzie uczęszczać do Elastycznego Klubu Malucha od dnia …………..………… .
4. Przewidywany dzienny czas pobytu dziecka od godz. …….…… do godz. …………………… .

6. INFORMACJE O DZIECKU
Sprawność fizyczna/ruchowa dziecka ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Czy dziecko potrzebuje pomocy przy jedzeniu, karmienia czy je samodzielnie?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Czy dziecko cierpi na alergie pokarmowe? Jeśli tak, to jakie?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Toaleta – dziecko pamięta o potrzebach fizjologicznych, zgłasza swoje potrzeby,
potrzebuje pomocy, nosi pampersy, korzysta z nocnika, jak sygnalizuje, że chce
skorzystać z toalety ………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ubieranie - potrafi ubrać się samodzielnie, potrzebuje pomocy przy ubieraniu
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
W jaki sposób dziecko lubi zasypiać? …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Czy jest coś czego dziecko się boi, czego nie lubi? …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jak dziecko sygnalizuje ból/złe samopoczucie? …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Co dziecko najbardziej lubi robić, co je cieszy? ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Czy dziecko jest pod opieką poradni psychologiczno – pedagogicznej? ………………………………

7. OŚWIADCZENIA i ZGODY
1) Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych
mojego dziecka/podopiecznego do celów bieżącej rekrutacji Elastycznego Klubu

Białystok, dn. ………………………………………………

Malucha w Białymstoku.

……………………..……………………………………
podpis rodzica/ opiekuna prawnego

2) Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych
mojego dziecka/podopiecznego do celów przyszłych rekrutacji do Elastycznego Klubu

Białystok, dn. ………………………………………………

Malucha w Białymstoku

…………………..………………………………………
podpis rodzica/ opiekuna prawnego

3) Oświadczam, że przedłożone informacje są zgodne ze stanem faktycznym oraz zobowiązuję się
do informowania Osoby kierującej pracą klubu dziecięcego o zmianie powyższych danych.
Białystok, dn. ………………………………………………

…………………………………………………………
podpis rodzica/ opiekuna prawnego





niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 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) – dalej: RODO,
przedstawiamy następujące informacje:
1.

Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/ Pana dziecka/podopiecznego jest Wyższa Szkoła
Ekonomiczna w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Zwycięstwa 14/3.

2.

Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można
kontaktować się przez e-mail: iod@wse.edu.pl

3.

Dane osobowe dziecka/podopiecznego oraz rodzica/opiekuna prawnego

przetwarzane będą

w celu

rekrutacji do Elastycznego Klubu Malucha w Białymstoku, na podstawie wyrażonej przez rodzica/opiekuna
prawnego zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – RODO.
4.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane oraz dane dziecka/podopiecznego są przetwarzane na podstawie zgody –
ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie
ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej
wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres
korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

5.

Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka/podopiecznego mogą być przekazywane
tylko organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania tych danych na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

6.

Pani/Pana dane oraz dane dziecka/podopiecznego nie będą przekazywane do państw trzecich.

7.

W przypadku przyjęcia dziecka/podopiecznego a do Elastycznego Klubu Malucha podane przez Państwa dane
osobowe oraz dane osobowe dziecka/podopiecznego będą przetwarzane przez okres sprawowania opieki nad
dzieckiem oraz wynikający z nadrzędnych przepisów prawa. W przypadku nieprzyjęcia i wyrażeniu zgody na
wykorzystanie ich do celów przyszłej rekrutacji dane będą przechowywane przez okres 1 roku. Jeśli zgoda
nie zostanie wyrażona dane będą usunięte po zakończeniu rekrutacji.

8.

Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:


dostępu do danych osobowych swoich i dziecka/podopiecznego,



żądania sprostowania danych osobowych swoich i dziecka/podopiecznego, które są nieprawidłowe
oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,



żądania usunięcia danych osobowych swoich i dziecka/podopiecznego, w szczególności w przypadku
cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej
przetwarzania,



żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych swoich i dziecka/podopiecznego,



wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych swoich i dziecka/podopiecznego, przenoszenia
danych osobowych swoich i dziecka/podopiecznego,



wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.

Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka/podopiecznego

nie będą przetwarzane w sposób

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Białystok, dn. ………………………………………………

……………………….……………………………………
podpis rodzica/ opiekuna prawnego

