………………………………………………………………….…
Imię i Nazwisko wnioskodawcy – Rodzica/Opiekuna dziecka

……………………………………………………………………
Adres e-mail do korespondencji w sprawach rekrutacji

…………………………………………………………………...
Numer telefonu do kontaktu w sprawach rekrutacji

Zgłoszenie dziecka do Niepublicznego Żłobka TUPTUŚ w Jelczu-Laskowicach
Dane osobowe dziecka i Rodziców/Opiekunów prawnych (Tabelę należy wypełnić czytelnie literami drukowanymi)
1.
Imię/Imiona i Nazwisko
Dziecka
2.

Data urodzenia dziecka

3.

Adres miejsca
zamieszkania dziecka

4.

Imię/Imiona i nazwisko Matki/ Opiekunki
Rodziców/Opiekunów
Prawnej
prawnych dziecka
Ojca/ Opiekuna
Prawnego
Dane Rodziców/
Matki/ Opiekunki
Opiekunów do kontaktu Prawnej

5.

Telefon
E-mail

Ojca/ Opiekuna
Prawnego

Telefon
E-mail

6.
7.

Proponowany* termin
przyjęcia dziecka do
żłobka
Preferowana**
 BRAK PREFERENCJI
placówka
 ul. Oleśnicka 11a ( godziny funkcjonowania 5:30-17:00 )
(proszę zaznaczyć)
 ul. Parkowa 1 i 3 ( godziny funkcjonowania 6:30-17:00 )

* Dziecko zostanie przyjęte do żłobka w proponowanym przez Rodzica/ Opiekuna prawnego terminie, jedynie w przypadku posiadania wolnych miejsc w placówce we wskazanym
terminie. W przeciwnym wypadku dziecku zostanie zaproponowane miejsce w momencie jego pojawienia się.
** Dziecko zostanie przyjęte do preferowanej placówki jedynie w przypadku posiadania wolnych miejsc w danej placówce i odpowiedniej grupie. W przeciwnym wypadku – Organ
prowadzący będzie proponować miejsce w innej placówce posiadającej wolne miejsca..

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA CELÓW REKRUTACJI
Ja, niżej podpisany(a) ____________________________________
Zamieszkały(a) w __________________________________przy ul. _____________________________________________
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz dziecka_____________________________________
(imię i nazwisko dziecka) tj. adresu zamieszkania mojego i dziecka, numeru telefonu, adresu e-mail, numeru PESEL dziecka
dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji dziecka do Niepublicznego Żłobka TUPTUŚ w Jelczu-Laskowicach.
_________________________________________
Data, czytelny podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA - REKRUTACJA
1.

Administratorem danych osobowych Państwa jest TUPTUŚ Justyna Śmiech, Alicja Sidor S.C. NIP: 912-187-59-89, REGON: 360682762 – Organ
prowadzący Niepubliczny Żłobek TUPTUŚ w Jelczu-Laskowicach
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi należy skontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@zlobek-tuptus.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz w celu realizacji obowiązków prawnych
ciążących na Administratorze; podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
wzięcia udziału dziecka w procesie rekrutacji.
4. Mają Państwo prawo dostępu do treści danych osobowych własnych i dziecka oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
5. Mają Państwo prawo żądać od Administratora:
a) udzielenia informacji o działaniach podjętych przez Administratora w związku z wykonywaniem praw,
b) potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane osobowe ich dotyczące oraz w jakim celu,
c) przekazania danych osobowych celem przesłania innemu administratorowi bądź żądania przekazania danych bezpośrednio innemu
administratorowi,
d) wydania kopii przetwarzanych danych osobowych w wybranej formie za stosowną opłatą pobieraną przez Administratora i zależną od
wybranego nośnika danych i objętości danych osobowych.
6. Dane osobowe Rodzica lub Dziecka mogą być udostępniane:
a) Uprawnionym pracownikom Żłobka w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji procesu rekrutacji,
b) Organom umocowanym do ich pozyskania na mocy prawa powszechnie obowiązującego.
7. Dane osobowe planuje się przechowywać przez okres najdłużej 6 lat od dnia zakończenia procesu rekrutacji (okres przedawnienia roszczeń),
a następnie usunąć.
8. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, wycofania zgody na dalsze przetwarzanie swoich danych
osobowych oraz Dziecka. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania
zgody.
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania swoich danych osobowych oraz dziecka do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
10. Mają Państwo prawo do zwrócenia się do sądu o udzielenie ochrony prawnej, w szczególności do wytoczenia przeciwko Administratorowi bądź
innemu podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe powództwa o zaprzestanie naruszenia dóbr osobistych lub o odszkodowanie, jeśli
niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych wywołało szkodę.
11. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody.

Przyjmuję do wiadomości, rozumiem i akceptuję:
_____________________________

Data, czytelny podpis

