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Żłobek Miejski z Oddziałami Integracyjnymi Iskierka  

96-100 Skierniewice  

ul. Rawska 58  

  

  

 KARTA DZIECKA  

( kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie )  

   

  

I Dane dziecka  
  

1.Imię i Nazwisko .......................................................................................................................  

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

3.Adres zamieszkania ……………………………………………...………………………….  

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

…………………………………………………………………………………………………..  

                   

  

II Rodzice/ Opiekunowie  
  

   Matka / opiekun                                                                        Ojciec /opiekun        
 Imię i Nazwisko, Pesel                                                                       Imię i Nazwisko, Pesel  

………………………………………….                    …………………………………………. 

………………………………………….                    ………………………………………….   

 Miejsce zamieszkania, telefon, adres e-mail                   Miejsce zamieszkania, telefon, adres e-mail  

………………………………………………….                         ……………………………………………………  

…………………………………………………..                        ……………………………………………………  

…………………………………………………..                        ……………………………………………………  
  

  

III Informacje o Państwa dziecku  
                

1.Informacje o rodzeństwie dziecka /liczba i wiek rodzeństwa  

………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………….                              
  

2. Spostrzeżenia o dziecku, którymi chcielibyście Państwo podzielić się z nami:  

 ………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………..                            
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IV Dane dotyczące stanu zdrowia dziecka  
  

1.Adres i telefon Poradni „D”.......................................................  

2.Lekarz – pediatra.......................................................................  

3.Dane o stanie zdrowia dziecka:    

             Czy jest pod opieką Poradni Specjalistycznej         Tak                

                                                                                    Nie  

Nazwa Poradni..............................................................................................................................  

                      

Przyczyna.....................................................................................................................................  

…………………………………………………………………………………………………..  

  

4.Przebyte poważniejsze  choroby/choroby zakaźne                                 

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

………………………………………………………………………………….  

  

5.Urazy................................................................................................................................................................ 

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

  

6.Czy u dziecka występuje alergia /uczulenie/                        Tak    

                                                                                       Nie    

7.Alergeny…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………..  

  

8.Czy należy stosować dietę eliminacyjną   

.......................................……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………..……………………………… 

…………………………………………………………………….  
Zalecenia lekarskie dotyczące diety     
                   

9.Reakcja dziecka na wysoką temperaturę:  

                Drgawki                                                                  Tak   

                                                                                                  Nie                             

Inne objawy.............................................................................  

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

10.Czy miały miejsce utraty przytomności                           Tak  

                                                                                                   Nie                 

Z jakiej przyczyny......................................................                Podać 

dokładnie datę..................................................  

  

11.Czy dziecko jest nosicielem żółtaczki lub innej choroby zakaźnej  

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

  

12. Czy dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność…………………………………………..  

W przypadku orzeczenia o niepełnosprawności należy dostarczyć kopię dokumentacji medycznej.  

13. Czy dziecko ma zastosowane szczepienia zalecane z kalendarza szczepień TAK/ NIE Prosimy 

o podkreślenie właściwej odpowiedzi  
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V Oświadczenia rodziców  
  

1.Zostałam/em poinformowany, że podczas pobytu dziecka w żłobku personel nie może podawać 

żadnych leków.  

  

2.W razie zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka wyrażam/ nie wyrażam zgody  na 

przewiezienie dziecka do szpitala i udzielenie pomocy medycznej.  

  

3.Deklaruję informować na bieżąco kierownictwo żłobka o zmianie  miejsca zamieszkania,  oraz 

numeru telefonu kontaktowego.  

  

4.Deklaruję terminowo uiszczać opłaty związane z pobytem dziecka w żłobku zgodnie  z 

obowiązującymi przepisami.   

  

5.Zapoznałem się z regulaminem placówki i deklaruję  przestrzeganie regulaminu.  
VI Ochrona danych  

Informacje i oświadczenia dotyczące przetwarzanie danych osobowych  

Na podstawie art.6 ust.1 pkt a, b, c i f oraz na podstawie art.9 ust.2 pkt a i g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu 

dyrektywy 95-46/WE, oraz zgodnie z wymogami ustawy Prawo oświatowe oraz norm prawnych odnoszących się do obowiązku szkolnego, w imieniu małoletniego 

dziecka:  

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej danych osobowych, oraz innych niezbędnych danych wymaganych ustawami, w celu realizacji opieki nad 

dzieckiem przez Żłobek Miejski z Oddziałami Integracyjnymi w Skierniewicach, ul. Rawska 58;  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie określonych w punkcie 1 danych osobowych dziecka, a także utrwalanie i eksponowanie wizerunku oraz osiągnięć w 

gazetkach, biuletynach, oraz na stronie internetowej Żłobka, w celu uczestnictwa w organizowanych przez Żłobek wydarzeniach,  imprezach, zawodach, 

konkursach itp.; Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji opieki nad dziećmi w ramach Żłobka. W przypadku niepodania 

danych nie będzie możliwa realizacja w/w celu.  

  

Jednocześnie oświadczam o poinformowaniu mnie, że:  

− administratorem danych osobowych jest Żłobek Miejski z Oddziałami Integracyjnymi w Skierniewicach, ul. Rawska 58, reprezentowany przez Dyrektora,  

− Inspektorem Ochrony Danych jest Kamil Suplewski– mail: rodo.wdrozenia.iod@gmail.com  

− dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z określonymi wyżej celami;  

− podstawę prawną przetwarzania będzie stanowić art.6ust.1 pkt a,b,c i f oraz art.9ust.2 lit a i g RODO – zgoda, wykonanie umowy, obowiązek prawny ciążący na 

administratorach wynikający z ustaw szczególnych, oraz ochrona interesów prawnie uzasadniony interes administratora, interes publiczny,  

− jestem świadom, że Żłobek jest obowiązane na mocy w/w ustaw przetwarzać dane osobowe dotyczące ucznia, a mieszczące się także w kategoriach określonych 

w art.9ust.1 RODO (tzw. dane sensytywne)  

− przysługuje mi prawo do: wglądu i sprostowania moich danych osobowych; przeniesienia danych do innego podmiotu; wniesienia umotywowanego sprzeciwu 

ich przetwarzania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie 

danych osobowych wskazanych powyżej narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

− nie będą podejmowane na ich podstawie zautomatyzowane decyzje, ani nie będą profilowane,  

− nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,  

− nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, zaś odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa;  

− dane osobowe będą przechowywane przez okres określony we wspomnianych wyżej ustawach, zaś dane osobowe w postaci wizerunku oraz osiągnięć, do czasu 

wycofania zgody, które to wycofanie może nastąpić w każdym momencie, choć pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;  

− w budynku Żłobka i terenie przyległym stosowany jest monitoring wizyjny w celach zapewnienia bezpieczeństwa.  

  

  

  

……………………………………………………................... 

(czytelny/-e podpis/-y)  
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VII Lista osób upoważnionych do odbioru dziecka  
  

  

Informujemy, że Pani/a dane osobowe (w postaci: imię, nazwisko, numer i seria dowodu osobistego) są 

przetwarzane i administrowane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) przez 

Żłobek Miejski z Oddziałami Integracyjnymi w Skierniewicach z siedzibą przy ul. Rawskiej 58, w celu 

umożliwienia Państwu odbioru dziecka ze żłobka. Dane zostały przekazane administratorowi danych 

przez rodziców dziecka. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, 

prawo ich poprawiania, a także prawo sprzeciwu i żądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia 

swoich danych osobowych. Dane udostępnione przez Panią/a nie będą podlegały udostępnieniu 

podmiotom trzecim.  

  

Zapoznałam/em się z powyższą informacją  

  
  

Imię I Nazwisko  Nr Dokumentu  Telefon  Podpis  

1.  
  

      

2.  
  

      

3.  
  

      

4.  
  

      

5.  
  

      

6.  
  

      

    

  

  


