Załącznik nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego
wprowadzonego Zarządzeniem nr 3/2018
Dyrektora Żłobka Miejskiego w Pabianicach
z dnia 04.04.2018r.

KARTA AKTUALIZACYJNA
I Dane dziecka
Imię i nazwisko dziecka ..............................................................................................................................................
PESEL dziecka ......................................................
Adres zamieszkania dziecka ...........................................................................................................................................

II Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych
Matka / opiekunka prawna
Nazwisko i imię...............................................................… PESEL

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

Adres zamieszkania i telefon : adres e mailowy …................................................................................................…
…............………………………………………………….....................................................................................
Nazwa i adres zakładu pracy, telefon
……………………………………………………………......................................................................................…

Ojciec / opiekun prawny
Nazwisko i imię...............................................................… PESEL

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

Adres zamieszkania i telefon : adres e mailowy …..................................................................................................…
…............………………………………………………….....................................................................................
Nazwa i adres zakładu pracy, telefon
…………………………………………………………….......................................................................................…

Dane kontaktowe zakładu pracy rodziców/ opiekunów prawnych
matki/ opiekunki prawnej : ......................................................
ojca /opiekuna prawnego :

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

III 1.Informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie
dziecka w żłobku / stałe choroby, wady rozwojowe, alergie, leki przyjmowane na stałe /
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

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

III. 2 Dodatkowe informacje o dziecku

/* niepotrzebne skreślić/

1. Informacje o nietypowych reakcjach dziecka zagrażających zdrowiu
Dziecko podczas płaczu zanosi się

TAK / NIE *

Dziecku zdarzało się wpadać w bezdech
/Jeśli tak, proszę opisać okoliczności/ ………………………………………………………..

TAK/ NIE *

…………………………………………………………………………………………………
Dziecku zdarzały się omdlenia
/Jeśli tak, proszę opisać okoliczności /………………………………………………………..

TAK/ NIE *

Pabianice.......................................................

…...................................................................................
(nazwisko i imię matki/opiekunki prawnej dziecka)

.......................................................................................
(nazwisko i imię ojca/opiekuna prawnego dziecka)

UPOWAŻNIENIE

do odbioru ze Żłobka dziecka .........................................................................................
(Nazwisko i imię dziecka )
upoważniam/y następujące pełnoletnie osoby:

Lp.

Nazwisko i imię

Pokrewieństwo w stosunku do
dziecka (np. babcia, dziadek,
ciocia , wujek)

Numer i seria dowodu
osobistego.

1.

2.

3.

4.

5.
i bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka
od momentu odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.

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

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

( podpis matki/ opiekunki prawnej)

(podpis ojca/opiekuna prawnego)

Klauzula informacyjna wobec osoby upoważnionej przez rodzica do odbioru dziecka
ze Żłobka Miejskiego w Pabianicach.
Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. 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) – dalej RODO (Dz. Urz.
UE L 119 z 4.05.2016) informujemy, iż:
 Administratorem Pana/Pani danych osobowych (imię, nazwisko, seria i numer dokumentu tożsamości) w
zamieszczonych w Upoważnieniu składanym przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka będzie: Żłobek
Miejski w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Moniuszki 146.
 Dane zostały przekazane Administratorowi danych przez rodziców/opiekunów dziecka.


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych
osobowych,
z którym
można
skontaktować
się
za
pośrednictwem
adresu
email:iodo@zlobekmiejski.pabianice.pl oraz pisemnie na adres Administratora.



Podstawą przetwarzania podanych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany
przez Administratora) w celu umożliwienia odbioru dziecka ze Żłobka, prowadzenia ewidencji osób
upoważnionych przez rodzica/prawnego opiekuna do odbioru dziecka ze Żłobka oraz zapewnienia
bezpieczeństwa dziecku.



Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przebywania dziecka w Żłobku Miejskim w
Pabianicach lub do czasu unieważnienia upoważnienia.



Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w
ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.



Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia, sprzeciwu, ograniczenia
przetwarzania.



Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.



Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.



Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO.

