Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Załącznik Nr 2

KARTA ZAPISU DZIECKA
DO NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA BAŚNIOWY ŚWIAT
W GRABÓWCE
Nr projektu:
Nr naboru:
Priorytet:
Działanie:
Beneficjent:

RPPD.02.02.00-20-0104/18
RPPD.02.02.00-IP.01-20-001/18
II PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA
2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życia
Niepubliczny Żłobek Baśniowy Świat Kamila Kmita, ul. Szosa Baranowicka 55A,
15-523 Grabówka

CZĘŚĆ I
I.

Informacje ogólne

1.

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………….…………………………

2.

Data i miejsce urodzenia …………………….……………….…. PESEL ………………….………

3.

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

4.

Dziecko będzie uczęszczać do żłobka od dnia …………………………..

5.

Przewidywany dzienny czas pobytu w żłobku od godz. …………….. do godz. …………….. w
ilości godzin dziennie ……… .1

II.

Dane o rodzicach
matka/opiekun prawny

1

ojciec/opiekun prawny

1. Imię i nazwisko

1. Imię i nazwisko

………………………………………….…….
2. Miejsce zamieszkania i telefon
………………………………………….…….

………………………………………….…….
2. Miejsce zamieszkania i telefon
………………………………………….…….

………………………………………….…….

………………………………………….…….

………………………………………….…….
3. Miejsce pracy/nauki i telefon
………………………………………….…….

………………………………………….…….
3. Miejsce pracy/nauki i telefon
………………………………………….…….

………………………………………….…….

………………………………………….…….

………………………………………….…….
4. Zawód wykonywany/stanowisko

………………………………………….…….
5. Zawód wykonywany/stanowisko

………………………………………….…….

………………………………………….…….

W ilości nie przekraczalnej 9 godzin dziennie
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III.

Informacje o stanie zdrowia dziecka - wskazania bądź przeciwwskazania Poradni
specjalistycznej

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

IV.

Inne uwagi rodzica/opiekuna prawnego dotyczące dziecka, w tym potrzeby
specjalne

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

V.

Osoby upoważnione do odbioru dziecka
RODZICE

Imię, nazwisko

Numer dowodu
osobistego

Adres zamieszkania

Telefon

INNE OSOBY
Imię, nazwisko

Numer dowodu
osobistego

Stopień
pokrewieństwa

Adres zamieszkania

Telefon

…………………………………………...
(Miejscowość, data)

………………………….…………………………
(Podpis matki/opiekuna prawnego)

………………………….…………………………
(Podpis ojca/opiekuna prawnego)
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CZĘŚĆ II
I.
1.
2.
3.

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych:

Oświadczam, że zostałem /-am poinformowany /-a, że złożenie niniejszej karty zapisu nie jest
równoznaczne z przyjęciem mojego dziecka do żłobka od dnia 01.10.2018
Oświadczam, że w sytuacji przyjęcia dziecka zobowiązuję się powiadomić żłobek o wszelkich
zmianach w zakresie danych zawartych w karcie zapisu dziecka oraz formularzu rekrutacyjnym.
Oświadczam, że podane w karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem
świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Osoba, która
zatai prawdę lub zezna nieprawdę, zgodnie z art. 233 kodeksu karnego podlega karze
pozbawienia wolności do lat trzech.
…………………………………………...
(Miejscowość, data)

………………………….…………………………
(Podpis matki/opiekuna prawnego)

II.

………………………….…………………………
(Podpis ojca/opiekuna prawnego)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych2
Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie
zapisu dziecka do żłobka przez upoważnionych pracowników Niepublicznego Żłobka Baśniowy Świat
wyłącznie dla potrzeb związanych z realizacją celów wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych
Niepublicznego Żłobka Baśniowy Świat w Grabówce, przy ul. Szosa Baranowicka 55A, 15-523
Grabówka.
Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie
zapisu dziecka do żłobka przez upoważnionych pracowników Stowarzyszenia konsultingowodoradczego „Wrota Biznesu” z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Nowy Świat 14 lok. 14, 15-453
Białystok wyłącznie w celu realizacji Projektu „Niepubliczny Żłobek Baśniowy Świat” w zakresie:
zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, monitorowania, sprawozdawczości i raportowania w ramach
projektu.
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody3 na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w
tym wizerunku mojego dziecka w celu podejmowania akcji edukacyjnych żłobka, prowadzenia
konkursów, promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku żłobka, a także w ramach informacji
zamieszczanych na stronie internetowej Niepublicznego Żłobka Baśniowy Świat w Grabówce, facebook
oraz realizacji innych działań edukacyjnych i potrzeb funkcjonowania Niepublicznego Żłobka
Baśniowy Świat w Grabówce.
W celu wzięcia udziału w Projekcie „Niepubliczny Żłobek Baśniowy Świat” wymagane jest wyrażenie zgody w dwóch postanowieniach
zawartych w pkt 1. Brak akceptacji choćby jednego z postanowień równoznaczny jest z brakiem możliwości uczestnictwa w projekcie
3
Niepotrzebne skreślić
2
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Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody4 na rejestrowanie i wykorzystywanie wizerunku mojego
dziecka podczas zajęć, konkursów i uroczystości organizowanych przez żłobek oraz wykorzystywanie
tego wizerunku poprzez umieszczenie zdjęć na stronie internetowej oraz facebook, tablicach ściennych
w celu informacji i promocji placówki.
3. Zgoda na udzielenie pomocy medycznej
Wrażam zgodę / Nie wyrażam zgody na udzielenie pomocy medycznej w razie zagrożenia zdrowia
lub życia mojego dziecka wyrażam zgodę na wezwanie karetki pogotowia, przewiezienie dziecka do
szpitala i udzielenie mu pierwszej pomocy w celu zapewnienia organizacji opieki zdrowotnej dziecka.
4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Przyjmuję do wiadomości, że:
• Administratorem danych zawartych w Karcie zapisu dziecka do żłobka jest Stowarzyszenie
konsultingowo-doradcze „Wrota Biznesu”, ul. Nowy Świat 14 lok. 14, 15-453 Białystok, tel.
882 467 136, e-mail: biuro@wrotabiznesu.com oraz Niepubliczny Żłobek Baśniowy Świat Kamila
Kmita, ul. Szosa Baranowicka 55A, 15-523 Białystok tel. 85 675 92 50,
e-mail
sekretariat@basniowy-swiat.pl
• Dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonym celem – realizacji celów
wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych przedszkola w stosunku do Pani/Pana dziecka
uczęszczającego do placówki oraz dla celów związanych z realizacją projektu „Niepubliczny
Żłobek Baśniowy Świat”
• Dane będą udostępniane wyłącznie odbiorcom
• Odbiorcą danych osobowych jest Niepubliczny Żłobek Baśniowy Świat w Grabówce,
Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze „Wrota Biznesu” w Białymstoku oraz podmioty
upoważnione do dostępu do danych
• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
• Dane podaje Pani/Pan dobrowolnie
• Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
• W siedzibie żłobka zainstalowany jest monitoring działający całodobowo w celu zapewnienia
bezpieczeństwa. Administratorem danych osobowych
w systemie monitorującym jest
Niepubliczny Żłobek Baśniowy Świat w Grabówce tel. 85 674 95 50. Obszar kontroli obejmuje
wewnętrzny i zewnętrzny teren budynku. Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie.
…………………………………………...
(Miejscowość, data)

………………………….…………………………
(Podpis matki/opiekuna prawnego)

4

Niepotrzebne skreślić

………………………….…………………………
(Podpis ojca/opiekuna prawnego)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

CZĘŚĆ III
Decyzja Koordynatora Projektu „Niepubliczny Żłobek Baśniowy Świat”
W dniu ……………..… dziecko (imię i nazwisko) ………….……………….………………………….
zostało przyjęte / nie przyjęte5 do Niepublicznego Żłobka Baśniowy Świat w Grabówce w ramach
bezpłatnych miejsc zapewnionych w projekcie Niepublicznego Żłobka Baśniowy Świat
Uzasadnienie decyzji: …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….………………….………
……………………………………………………………………………………….......………………
………………………………………………………………………….......……………………………
……………………………………………………….…………………..………………………………
……………………………………………………………….......………………………………………

…………………………………………
(Miejscowość, data)

5

Niepotrzebne skreślić

…………………………………………
(Pieczęć i podpis Koordynatora projektu)
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA BIORĄCEGO UDZIAŁ
W REALIZACJI PROJEKTU
W związku z przystąpieniem do projektu pod nazwą Niepubliczny Żłobek Baśniowy Świat, oświadczam,
że przyjmuję do wiadomości, iż:
1) administratorem moich danych osobowych jest Ministerstwo Rozwoju właściwe ds. rozwoju
regionalnego mające siedzibę, przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa;
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych (e-mail: iod@miir.gov.pl i iod@wrotapodlasia.pl)
3) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na
administratorze art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dziennik Urzędowy UE L 119) oraz wykonanie zadania
realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) wynikającego z zapisów art. 68a
ustawy wdrożeniowej – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;
4) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji ww. Projektu, w zakresie
zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, monitorowania, sprawozdawczości i raportowania w
ramach Programu oraz zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego
przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z
funduszy polityki spójności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020),
5) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzki
Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, Beneficjentowi realizującemu
projekt - Niepubliczny Żłobek Baśniowy Świat, ul. Szosa Baranowicka, 15-523 Grabówka oraz
podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – Stowarzyszenie
konsultingowo-doradcze Wrota Biznesu, ul. Nowy Świat 14 lok. 14, 15- 453 Białystok. Moje dane
osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie
Powierzającego, Instytucji Zarządzającej RPOWP, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta oraz
mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie
Powierzającego, Instytucji Zarządzającej RPOWP Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta
kontrole i audyt w ramach RPOWP na lata 2014-2020;
6) podanie danych jest wymogiem ustawowym pozwalającym na realizację celów wymienionych w
pkt. 4, niepodanie danych osobowych wyklucza z udziału w ww. Projekcie;
7) kategoriami odbiorców danych są: Instytucje pośredniczące we wdrażaniu RPOWP na lata 20142020, Podmioty świadczące usługi IT, Podmioty wykonujące badania ewaluacyjne, osoby
upoważnione, operatorzy pocztowi oraz podmioty wykonujące zadania w zakresie archiwizacji;
8) moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z realizacji RPOWP 2014-2020
oraz z przepisów prawa dot. archiwizacji;
9) mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu;
10) mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że
przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO;
11) moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO;
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12) po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na
rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania
kwalifikacji lub nabycia kompetencji w celu realizacji zadań w zakresie monitoringu, ewaluacji,
kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno – promocyjnych w ramach
RPOWP 2014-20206.

6

…………………………………………

…………………………………………

(Miejscowość, data)

(Podpis Uczestnika Projektu)

Dotyczy Uczestnika Projektu
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Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
„Niepubliczny Żłobek Baśniowy Świat”
Ja niżej podpisana(-y) …………………………………………………………… zamieszkała(-y) w
…………………………………………….……………………………..……………………………
legitymujący/a się numerem PESEL……………………………………….. oświadczam, iż:










deklaruję udział w Projekcie nr WNDRPPD.02.02.0020-0104/18 pt.: NIEPUBLICZNY
ŻŁOBEK BAŚNIOWY ŚWIAT realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II, Przedsiębiorczość i
aktywność zawodowa, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie;
spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w Projekcie określone w §
4 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Niepubliczny Żłobek Baśniowy Świat;
zostałam(-em) poinformowana(-y) o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
zostałam(-em) poinformowana(-y) o celu zbierania danych osobowych oraz obowiązku ich
poprawiania;
oświadczam, że dane osobowe i pozostałe informacje odpowiadają stanowi faktycznemu i są
prawdziwe;
zostałam(-em) pouczona(-y) o odpowiedzialności za składnie oświadczeń niezgodnych z
prawdą;
jestem świadoma(-y), że złożenie dokumentów nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się
do udziału w Projekcie;
zobowiązuję się do przestrzegania zasad funkcjonowania żłobka zawartych w Statucie
Żłobka, Regulaminie Żłobka i Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Niepubliczny
Żłobek Baśniowy Świat.

…………………………………………
(Miejscowość, data)

…………………………………………
(Czytelny podpis uczestnika projektu)

