
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KLUBU DZIECIĘCEGO ,,MIŚ I MARGOLCIA” 
 

Data wpływu*  

Nr formularza*  

OŚWIADCZENIA OBOWIĄZKOWE: 
 

 Lp. Pola do wypełnienia/zaznaczenia: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dane kandydata 

1. Imię: Nazwisko: 

2. Płeć Kobieta Mężczyzna 

3. Telefon stacjonarny: brak 

4. Telefon komórkowy: brak 

5. Adres poczty elektronicznej: 

 
 

6. 

Adres zamieszkania: 
 

Miejscowość: kod pocztowy: 

ul: 
nr domu: 
nr lokalu: 

 
 
 
 

Kryteria 
obligatoryjne 

 
7. 

Jestem osobą pracującą lub uczącą się 

lub zamieszkującą zg z KC na terenie woj. kuj-pom. 
TAK NIE 

w tym:  

A. 
osobą bezrobotną pozostającą poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi 
do lat 31 

 
B. 

osobą bierną zawodowo pozostającą poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad 
dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie 
dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu Kodeksu pracy2 

C. osobą pracującą, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 33 

 

 
Kryteria punktowe 

 

8. 

sprawuję opiekę nad dzieckiem z niepełnosprawnościami, które kwalifikuje się do przyjęcia 
do klubu4 

sprawuję opiekę nad dzieckiem do lat 3 w rodzinie wielodzietnej5 

osoba samotnie wychowująca dziecko6 

Informacje 
dotyczące 
dziecka/dzieci 
poniżej 3 roku 
życia, nad którymi 
osoba sprawuje 
opiekę7: 

 

 
9. 

Imię i nazwisko, data urodzenia: 

Imię i nazwisko, data urodzenia: 

 

Imię i nazwisko, data urodzenia: 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego oświadczam, że: 

• dane oraz oświadczenia zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą i spełniam kryteria rekrutacji do Klubu Dziecięcego ,,Miś i Margolcia” 
• podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i równocześnie zobowiązuję się poinformować Kierownika Klubu Dziecięcego w  

sytuacji zmiany jakichkolwiek danych, 
• podany        przeze        mnie        adres         e-mail         i/lub         numer         telefonu         jest         aktywny         i         zobowiązuję         się, że 

będę za pośrednictwem telefonicznym lub poczty elektronicznej odbierać na bieżąco informacje dotyczące udziału w rekrutacji. 
 

…………………………………… 
Data i podpis Kandydata



 

Klauzula informacyjna  dla rodzica/prawnego opiekuna 
Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(RODO ) informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław” w Unisławiu   

reprezentowane przez  Panią Agnieszkę Góral- Prezes. 
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Agnieszka Góral, adres e-mail: biuro@stowarzyszenie-

unislaw.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzanie będą w celu: 
• związanych z rekrutacją do Klubu Dziecięcego przez czas trwania procesu rekrutacji; 
• wykonywania umowy o świadczenie usługi w sprawie korzystania z  Klubu Dziecięcego oraz w zakresie i w 

celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki  przez  czas  trwania  zawartej  umowy  w sprawie korzystania 
z usług Klubu Dziecięcego   (art.  6  ust.  lit.  b RODO); 

• związanych  ewidencją osób upoważnionych do odbioru dzieci z Klubu Dziecięcego  (art. 6 ust. lit. a RODO);   
•  zapewnienia  bezpieczeństwa  osób  przebywających  w  pomieszczeniach  Klubu Dziecięcego,  ochrony  

mienia i  bezpieczeństwa  fizycznego   przez  zastosowanie  monitoringu  wizyjnego,    który  jest  stosowany  
zgodnie  z  obowiązującym  Regulaminem  korzystania  z  monitoringu  wizyjnego  w Klubie Dziecięcym ,,Miś 
i Margolcia” (art. 6 ust 1 lit. c RODO);    

•  prowadzenia ewidencji związanej ze  zgłaszanymi skargami przez rodzica dotyczących działań 
administratora przez czas trwania umowy w sprawie korzystania z usług Klubu Dziecięcego (art. 6 ust. lit. e 
RODO) 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania ich przydatności lub przez okres wymagany 
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa; 

5. Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 
6. Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz do sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem; 

7. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi  do Organu  Nadzorczego  tj. Prezesa  Urzędu Ochrony Danych, 
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (RODO); 

 
 

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

(data i podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


