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KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 
OŚWIADCZAMY, ŻE WYBIERAMY ŻŁOBEK PIERWSZEGO WYBORU………………………………………….. 

A ŻŁOBKIEM DRUGIEGO WYBORU JEST……………………………………………………………………………………. 

 

DZIECKO ROZPOCZNIE UCZĘSZCZANIE DO ŻŁOBKA OD DNIA………………………… 

 

I. DZIECKO 

1. Nazwisko i imię .............................................................................. 

 2. Data urodzenia .............................................               

3. PESEL …………………………………………… (a w przypadku gdy nie nadano nr PESEL - nr i serię dokumentu 
potwierdzającego tożsamość…………………….……….) 

4. Adres zamieszkania……….………….............................................................................................................................. 

5. Obywatelstwo……………………………………………………………. 

II. RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI DZIECKA 

 MATKA/OPIEKUN PRAWNY OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY 

IMIĘ I NAZWISKO  

 

 

DATA URODZENIA   

PESEL/A W PRZYPADKU GDY NIE 

NADANO NR PESEL - NR I SERIĘ 

DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO 

TOŻSAMOŚĆ 

 

 

 

ADRES ZAMIESZKANIA  

 

 

OBYWATELSTWO   

NUMER TELEFONU  

 

 

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ   

ADRES MIEJSCA PRACY 

 

  

 

III. KRYTERIA NABORU OKREŚLONE W STATUCIE ŻŁOBKA USTALONYCH UCHWAŁĄ NR 

XXXI/622/2O2O RADY MIASTA RZESZOWA Z DNIA 28 KWIETNIA 2020 R.  

KRYTERIUM NABORU TAK* NIE 
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Dziecko, którego dotyczy wniosek jest niepełnosprawne   
Rodzina dziecka jest rodziną wielodzietną   
Rodzic dziecka jest osobą samotnie wychowującą dziecko   
Dziecko, którego dotyczy wniosek skorzystało 
z obowiązkowych, szczepień ochronnych lub też zostało 
zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych 

  

Rodzice dziecka odprowadzają podatek do Urzędów 
Skarbowych w Rzeszowie* 

▯1 rodzic 
▯2 rodziców  
▯rodzic samotnie wychowujący  
▯żadne z rodziców 

Rodzice dziecka są zameldowani na stałe na terenie Miasta 
Rzeszowa* 

▯1 rodzic  
▯2 rodziców  
▯rodzic samotnie wychowujący  
▯żadne z rodziców 

Wobec rodzica lub rodziców orzeczono znaczny albo 
umiarkowany stopień niepełnosprawności, albo całkowitą 
niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej 
egzystencji* 

▯1 rodzic  
▯2 rodziców  
▯rodzic samotnie wychowujący  
▯żadne z rodziców 

Wobec rodzeństwa dziecka orzeczono znaczny albo 
umiarkowany stopień niepełnosprawności, albo całkowitą 
niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej 
egzystencji 

  

Rodzeństwo dziecka uczęszcza do żłobka wchodzącego w 
skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie 

  

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 10 Statutu Żłobka z usług Żłobka, w ramach 

rekrutacji, korzystają zamieszkałe na terenie miasta Rzeszowa dzieci obojga pracujących lub 

prowadzących działalność gospodarczą rodziców lub opiekunów lub dzieci rodzica lub opiekuna 

samotnie wychowującego dzieci pracującego lub prowadzącego działalność gospodarczą. Do tej 

samej kategorii zaliczane są dzieci rodziców lub opiekunów pobierających naukę w systemie 

dziennym. 

W związku z tym prosimy o wskazanie czy: 

- pracują Państwo lub prowadzą działalność gospodarczą 

▯1 rodzic 

▯2 rodziców  

▯rodzic samotnie wychowujący  

▯żadne z rodziców  

Oświadczamy, że podane przez nas powyżej dane są zgodne z prawdą i aktualne. 

Oświadczam/y, że będę/będziemy wpłacał(a)/li należną odpłatność za pobyt dziecka w Żłobku 

stosownie do obowiązujących kosztów, do 15 każdego miesiąca. 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Statutem Żłobka stanowiącym załącznik do Uchwały nr 

XXXI/662/2020 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 kwietnia 2020 r. i zapoznaliśmy się z katalogiem 

dokumentów, które będziemy zobowiązani okazać na potwierdzenie spełnienia warunków 

rekrutacji. 

Rzeszów, data:……………………………… ………………………………………    ….…………………………………. 

     (podpis)   (podpis) 
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KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

I. Administratorem danych jest: Miejski Zespół Żłobków w Rzeszowie, ul. Jarosława Dąbrowskiego 73, 35-040 
Rzeszów reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków. 

II. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod1@erzeszow.pl lub pisemnie 
na adres administratora danych. 

III. Dane przetwarzane są w związku z rekrutacją a po rekrutacji w zakresie i w celu zapewnienia  dziecku 
prawidłowej opieki oraz w celu realizacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowania, o którym 
mowa w art. 64c ust. 1 (na podstawie ustawy z dnia 04.02.2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. 
z dnia 13.01.202, Dz. U. z 2021., poz. 75 z późn. zm.)).  Jeżeli została przez Panią/Pana wyrażona zgoda na 
publikację Pani/Pana  (Pani/Pana  dziecka)  wizerunku w celach określonych w treści zgody, podstawą 
prawną przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda. 

IV. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy z administratorem (podczas rekrutacji dane nie będą 
udostępniane żadnym odbiorcom). 

V. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a po 
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa- 
np. w celach archiwizacyjnych (ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym oraz przez 
okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt). 
- rejestr kart zgłoszeń – 5 lat  
- księga dzieci – 50 lat. 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą: 
1. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a) dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są 

nieprawidłowe lub niekompletne, 
b) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: 

• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; 
• dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem; 
• dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 
• osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą 

przetwarzania danych i nie ma innej podstawy przetwarzania danych; 
c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 
e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

VII. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), 

przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie (dotyczy np. nr telefonu do 

pracy przetwarzanego w celu kontaktu). Podanie nr telefonu do pracy administratorowi ma charakter 

dobrowolny. Natomiast podanie pozostałych danych osobowych jest warunkiem umożliwiającym ubieganie 

się o przyjęcie dziecka do żłobka lub umożliwiającym korzystanie z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie 

poszczególnych kryteriów naboru. Oznacza to, że podanie pozostałych danych zawartych w Karcie 

Zgłoszeniowej jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do żłobka, natomiast podanie danych 

(w tym dołączenie stosownych dokumentów) potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów 

pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów. 

VIII. Inne informacje:  

W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne 
decyzje dotyczące przyjęcia do żłobka nie zapadają automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili 
kandydatów. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

 

 

Adnotacja Kierownika Żłobka dotycząca przyjęcia bądź odmowy przyjęcia dziecka do Żłobka: 

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

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