
Załącznik nr 2 
Do Regulaminu Porządkowego 

Miejskiego Zespołu Żłobków we Włocławku 

…………………………………………………..                                       data wpływu:…………………………..nr rejestru:………………………… 
                    (pieczątka żłobka) 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŻŁOBKA 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA…………………………………………………………………..…….NR PESEL…………………………………..……………… 

DATA URODZENIA DZIECKA…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                                   (dzień – miesiąc- rok) 

Orzeczenie o niepełnosprawności:  dziecka posiada / nie posiada*, jeżeli tak to jakie (kserokopia dokumentu w załączniku):……………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kolejność wyboru żłobka:1)………………………..……………2)………………….…….………………3)……………………………………………  
 
Termin przyjęcia do żłobka:…………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

Planowany czas pobytu dziecka w żłobku: od godz.  …………………………………….……do godz. ………………………………………… 

Adres zamieszkania dziecka………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ważne informacje o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka:……………..….……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Dane dotyczące rodziców/opiekunów 
prawnych: 

Rodzice / opiekunowie prawni 
Matka Ojciec 

Imię i nazwisko   
Nr PESEL   
Adres zamieszkania  

 
 

Telefon domowy   
Telefon komórkowy   
Telefon do pracy   
Adres poczty elektronicznej   
Godziny pracy   
Uwagi np.: rodzeństwo w żłobku, 
Karta Dużej Rodziny 
 

 
 
 
 

 

Informacje o zatrudnieniu/ i/lub 
pobieraniu nauki przez 
rodzica/opiekuna (zaświadczenie przy 
podpisaniu umowy) 

 
 
 
 
………………………………………………… 
               (nazwa i adres zakładu pracy) 

 
 
 
 
………………………………………………… 
(nazwa i adres zakładu pracy) 

Dane dotyczące rodzeństwa dziecka : 
Liczba rodzeństwa dziecka:  
Wiek rodzeństwa dziecka:  
Oświadczam, że podane przeze mnie we wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy/-a odpowiedzialności 
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Zobowiązuję się do informowania żłobka  w przypadku zmiany w powyższych danych. 

Włocławek, dnia…………………………….                   1)………..…………………………………2).………………………………..………… 
                                                                                                                                        (podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 

Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych przez żłobek dla potrzeb związanych z rekrutacją do żłobka  
oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia  4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi  
do lat 3  (Dz. U. 2011, nr 45, poz. 235 z późn. zm.) 

 Włocławek, dnia …………………………………        1)  ……………….……………………….2) ……………………………………………… 
                                                                                                                                    (podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 



 
I.  Kwalifikacja dziecka do żłobka ul. ……………………………………………………………………………………………………… 
 
1. Zakwalifikowano dziecko do żłobka:    tak      nie* 

 
2. Wpisano dziecko na listę rezerwową dzieci oczekujących na przyjęcie do żłobka :   tak       nie * 

 
3. Nie zakwalifikowano dziecka do żłobka (odmowa przyjęcia) z powodu:…..…………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
II. Przyjęcie dziecka do żłobka: grupa dziecięca……………………………………od dnia………………………………………….. 
 
  
 

   …………………………..………………………………. 
                                                                                                                                                                         (podpis dyrektora żłobka)  
 
III. Wypis / rezygnacja ze żłobka, data:………………………………………………………………………………..…………………… 
 

*podkreśl właściwe 

Obowiązek informacyjny 
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (Dz. Urz. UE L.119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych oraz danych osobowych Pana/Pani dziecka jest Miejski Zespół 
Żłobków we Włocławku, reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków, z siedzibą  
przy ul. Wienieckiej 34a, 87-800 Włocławek; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Zespole Żłobków we Włocławku możliwy jest pod numerem  
tel. /54/ 236 65 53 lub adresem email mzz3@wp.pl; 

3. Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przetwarzane będą dla potrzeb realizacji zawartej 
umowy na pobyt dziecka w żłobku należącym do Miejskiego Zespole Żłobków we Włocławku na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. a Rozporządzenia (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

4. Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przechowywane będą przez okres obowiązywania 
tej umowy lub do cofnięcia zgody na przetwarzanie. Umowa na pobyt dziecka w żłobku po terminie jej obowiązywania 
zostanie przekazana do archiwum zakładowego; 

5. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych; 
6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych swoich i swojego dziecka, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych 
osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.; 

8. Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 
W szczególnych przypadkach na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danych 
osobowych, umów powierzenia danych do przetwarzania, jeśli jest to niezbędne do zobowiązań nałożonych na Miejski 
Zespół Żłobków przez przepisy prawa; 

9. Pana/Pani dane oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka nie będą podlegały profilowaniu; 
10. Podanie danych osobowych w wskazanym zakresie jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa  

a ich nie podanie skutkować będzie niemożnością realizacji ww. umowy na pobyt dziecka w żłobku  
a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

Dyrektor  
Miejskiego Zespołu Żłobków 

we Włocławku 

              Zapoznałem/zapoznałam się 

1) …………………………………………………… 
2) …………………………………………………… 
        (podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 


