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ЗАЯВНА КАРТКА 

 
МИ ЗАСВІДЧУЄМО, ЩО МИ ВИБИРАЄМО ЯСЛА ПЕРШОГО ВИБОРУ …………………………………….. 

А ЯСЛАМИ ДРУГОГО ВИБОРУ Є ………………………..………………………………………………………………. 

 

Дитина почне ходити в садок від дня ..................................................................................................................... 

 

I. ДИТИНА 

1. Прізвище та ім'я .............................................................................. 

 2.Дата народження.............................................               

3. PESEL …………………………………………… (а якщо номер PESEL не виданий - номер і серія документа, що 
підтверджує особу …………………….……….) 

4. Адреса проживання ……….………….............................................................................................................................. 

5. Громадянство…………………………………….. 

II. БАТЬКИ / ЗАКОННІ ОПІКУНИ ДИТИНИ 

  МАТИ / ЗАКОННИЙ ОПІКУН БАТЬКО / ЗАКОННИЙ ОПІКУН 

ІМ'Я ТА ПРІЗВИЩЕ  

 

 

ДАТА НАРОДЖЕННЯ   

PESEL/ А ЯКЩО НОМЕР PESEL НЕ 

ВИДАНИЙ - НОМЕР І СЕРІЯ 

ДОКУМЕНТА, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ 

ОСОБУ  

 

 

 

АДРЕСА ПРОЖИВАННЯ   

 

 

Громадянство   

НОМЕР ТЕЛЕФОНУ  

 

 

АДРЕСА ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ   

АДРЕСА МІСЦЯ РОБОТИ 

 

  

 

III. КРИТЕРІЇ НАБОРУ, ВИКЛАДЕНІ В СТАТУТІ ЯСЕЛ, ВСТАНОВЛЕНИХ ПОСТАНОВОЮ 

№ XXXI / 622 / 2O2O МІСЬКОЇ РАДИ ЖЕШУВА ВІД 28 КВІТНЯ 2020 Р. 

КРИТЕРІЇ НАБОРУ ТАК НІ 
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Дитина, до якої відноситься заявка має інвалідність   
Сім'я дитини-є багатодітною сімєю   
Батько/мати дитини сам/сама виховує дитину   
Дитина, про яку йдеться у заяві, скористалася 
обов’язковими щепленнями або була звільнена від цього 
обов’язку за станом здоров’я 

  

Батьки дитини сплачують податок до податкових органів 
Жешува * 

▯1 з батьків 
▯2-є батьків  
▯батько/мати сам/сама виховує 
дитину  
▯ніхто з батьків 

* Батьки дитини мають постійну прописку в місті Жешув  ▯ 1 з батьків 
▯ 2-є батьків 
▯ батько/мати сам/сама виховує 
дитину  
 
▯ ніхто з батьків 

У одного з батьків чи в обох батьків підтверджена 
інвалідність значного чи середнього ступеня, повна 
непрацездатність та неможливість самостійного життя* 

▯1 з батьків  
▯2-є батьків  
▯ батько/мати сам/сама виховує 
дитину 
 ▯ ніхто з батьків 

У братів/сестер дитини підтверджена інвалідність 
значного чи середнього ступеня, повна непрацездатність 
та неможливість самостійного життя 

  

Брати і сестри дитини відвідують ясла, які є частиною 
міського комплексу  ясел у Жешові 

  

Разом з тим, нагадуємо, що відповідно до § 10 Статуту ясел, послугами  ясел в рамках 

набору користуються проживаючі на території міста Жешува діти як працюючих, так і 

ведучих підприємницьку діяльність батьків чи опікунів. або діти батьків чи одиноких 

опікунів, які працюють або ведуть бізнес. До цієї ж категорії належать діти батьків або 

опікунів, які здобувають освіту за денною формою навчання. 

У зв'язку з цим просимо вказати чи: 

- Ви працюєте або ведете господарську діяльність у Жешуві * 

▯1 з батьків 

▯2-є батьків 

                           ▯батько/мати сам/сама виховує дитину 

▯ ніхто з батьків  

Ми заявляємо, що дані, надані нами вище, є правдивими та актуальними. 

Я / ми заявляємо, що я / ми будемо сплачувати належну плату за перебування дитини 

в дитячому садку відповідно до визначених коштів до 15 числа кожного місяця. 

Заявляємо, що ознайомилися зі статутом ясел, що є додатком до Постанови № XXXI / 662 / 

2020 Ради міста Жешува від 28 квітня 2020 року, та ознайомилися з каталогом документів, 

які ми зобов'язані пред'явити на підтвердження виконання умов набору. 

Жешув, дата:……………………………… ………………………………………    ….…………………………………. 

     (підпис)   (підпис) 
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ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

I. Контролером Ваших персональних даних є Муніципальний комплекс дитячих ясел у Жешуві, вул. 
Ярослава Домбровскєго (Jarosława Dąbrowskiego) 73, 35-040 Жешув, Представлений директором 
міського комплексу дитячих ясел.  

II. Зв’язатися з інспектором захисту даних можна за адресою електронної пошти: iod1@erzeszow.pl 
або письмово на адресу адміністратора даних. 

III. Дані обробляються у зв'язку з набором а після набору   з метою забезпечення дитині належного 
догляду, а також з метою здійснення установою соціального страхування(ZUS) дофінансовання, 
про яке йде мова в у ст. 64  пункт 1. 1 (відповідно до Закону від 4 лютого 2011 р. про догляд за 
дітьми віком до 3 років (тобто від дня 13.01.202, журнал законів. від 2021. позиція. 75 
з подальшими змінами.)).  Якщо пан/пані надали згоду на публікацію пана/пані (пана/пані 
дитини). зображення для цілей, зазначених у згоді, правовою підставою для обробки 
персональних даних у вигляді зображення є ст. 6 сек. 1 літ. а) RODO - згода. 

IV. Одержувачами персональних даних будуть лише установи, уповноважені отримувати 
персональні дані на підставі законодавчих положень або відповідного договору 
з адміністратором (під час набору дані не будуть доступні жодному одержувачу). 

V. Персональні дані оброблятимуться протягом періоду, необхідного для досягнення мети, з якою 
вони були зібрані, а після цього періоду та в обсязі, що вимагається положеннями 
загальнозастосовного законодавства - наприклад, для цілей архівування (Акт від 14 липня 1983 
р. про національний архівний ресурс та на періоди, зазначені в Єдиному списку справ). 

     - реєстр заявок - 5 років 
     - дитяча книжка - 50 років. 

VI.  Права суб'єктів даних: 
1.  Ви маєте право до: 
a) доступ до змісту персональних даних та спростування (виправлення), якщо персональні дані 

є неправильними або неповними, 
b) вимагати видалення персональних даних (так зване право бути забутим), якщо: 

• дані більше не потрібні для цілей, для яких вони були зібрані або оброблені іншим чином; 
• персональні дані обробляються незаконно; 
• персональні дані повинні бути видалені для виконання зобов'язань, передбачених 

законодавством; 
• суб'єкт даних відкликав свою згоду на обробку персональних даних, яка є основою обробки даних 

і не має іншої підстави для обробки даних; 
c)  відкликати згоду в будь-який час; 
d) подання скарги до контролюючого органу, який відповідає за захист персональних даних, яким 

є голова Управління захисту персональних даних (вул. Ставкі (Stawki) 2, 00-193 Варшава), 
e) право вимагати обмеження обробки персональних даних. 

VII. Якщо обробка персональних даних відбувається на основі згоди (стаття 6 п.1 літ а RODO), ви маєте 

право відкликати цю згоду в будь-який час (наприклад, для робочого номера телефону, 

обробленого з метою контакту). Надання робочого номеру телефону адміністратору 

є добровільним. З іншого боку, надання інших персональних даних є обов’язковою умовою для 

подання заявки на вступ до ясел або для отримання переваги при вступі за індивідуальними 

критеріями відбору. Це означає, що для участі в процесі набору до ясел необхідно надати інші дані, 

які містяться у заявці, а для використання цих даних необхідно надати дані (включаючи 

додавання відповідних документів), що підтверджують виконання індивідуальних критеріїв 

пріоритетності набору. 

VIII. Інша інформація: 

Під час обробки даних для цілей процесу вступу не відбувається автоматизованого прийняття 
рішень чи профілювання, зазначених у ст. 22 сек. 1 і 4 RODO. Це означає, що жодні рішення щодо 
прийому до ясел не приймаються автоматично, а профілі кандидатів не створюються. Дані не будуть 
передані в третю країну. 

 

 

: Анотація керівника ясел про прийняття або відмову в прийнятті дитини до ясел: 

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

 


