Żłobek Uniwersytetu Jagiellońskiego ŻACZUŚ
prowadzony przez Fundację Studentów i Absolwentów
UJ „Bratniak” , ul. Bydgoska 19b, 30-056 Kraków

KARTA ZAPISU DZIECKA
Dane rodziców / opiekunów prawnych
Matka / opiekun prawny
Imię
Nazwisko
PESEL
Miejsce zamieszkania
Telefon kontaktowy
Jestem

Doktorantem UJ

Pracownikiem UJ

Studentem UJ

Nazwa i adres jednostki UJ
Nazwa i adres zakładu pracy
jeśli rodzic/opiekun prawny
nie jest studentem/doktorant.
/pracownikiem UJ

Ojciec / opiekun prawny
Imię
Nazwisko
PESEL
Miejsce zamieszkania
Telefon kontaktowy
Jestem studentem UJ

Doktorantem UJ

Pracownikiem UJ

Studentem UJ

Nazwa i adres jednostki UJ
Nazwa i adres zakładu pracy
jeśli rodzic/opiekun prawny
nie jest studentem/doktorant.
/pracownikiem UJ

Informacje dodatkowe
Telefon domowy
Adres e-mail
Dane dziecka zgłaszanego do żłobka
Imię
Nazwisko
Data urodzenia

Miejsce urodzenia

PESEL dziecka
Adres zamieszkania dziecka
Adres zameld. dziecka (jeśli
jest inny niż adres zamieszk.)

Dziecko będzie uczęszczać
do żłobka od dnia
Instytucja dofinansowana z programu MALUCH + Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
"MALUCH+" na rzecz rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - edycja 2017 - Moduł 2
oraz ze środków Gminy Miejskiej Kraków
.

Żłobek Uniwersytetu Jagiellońskiego ŻACZUŚ
prowadzony przez Fundację Studentów i Absolwentów
UJ „Bratniak” , ul. Bydgoska 19b, 30-056 Kraków
Informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w żłobku
(stałe choroby, wady rozwojowe, alergie, leki przyjmowane na stałe)

Osobowość dziecka, cechy charakteru, nawyki, zachowania, na które należy zwrócić szczególną uwagę,
Państwa sugestie

Osoba upoważniona do odbioru dziecka zapewniająca pełne bezpieczeństwo dziecka
Imię i nazwisko

Stopień
pokrewieństwa

Adres zamieszkania

Numer dowodu
osobistego

W związku z ubieganiem się o przyjęcie dziecka do żłobka "Żaczuś" oświadczam, że:
1.

informacje podane w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą,

2.

wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z
dnia 29 sierpnia 1997r. (DZ. U. z dnia 29.10.1997r. Nr 133 poz. 883.)

3.

mam świadomość iż wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do
żłobka i zobowiązuję się do podpisania dokumentów niezbędnych do przyjęcia dziecka do żłobka "Żaczuś"
w przypadku
pozytywnego wyniku rekrutacji,

4.

powiadomię placówkę o rezygnacji z pobytu dziecka w żłobku "Żaczuś" w formie pisemnej z miesięcznym okresem
wypowiedzenia.

Jednocześnie oświadczam, iż zostałem poinformowany, że:
a. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom, dzięki którym możliwe byłoby uzyskanie dofinansowania na
pobyt dziecka w żłobku. Dane te byłyby wówczas przetwarzane w celu ewaluacji, jak również
w celu realizacji zadań
związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach programów oferujących dofinansowanie.
b.

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału
w rekrutacji.

c.

Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

………………………………….……….
(miejscowość, data)

…………………………………………….
(podpis rodzica/opiekuna)

Instytucja dofinansowana z programu MALUCH + Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
"MALUCH+" na rzecz rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - edycja 2017 - Moduł 2
oraz ze środków Gminy Miejskiej Kraków
.

