
KARTA INFORMACYJNA DZIECKA W PUBLICZNYM ŻŁOBKU W JEMIELNICY 

  

1. Imię i nazwisko dziecka…................................................................, data urodzenia……………………………  

Orientacyjne godziny pobytu dziecka w Żłobku: od……………..do………………………   

2.  Dane osobowe  

 

Dane Matki  

- Nazwisko i imię…………………………………………………….. 

- Numery telefonów prywatnych………………….............................. 

- Pełna nazwa, adres zakłady pracy/szkoły…………………………………………………………………………….. 

- Numer telefonu zakładu pracy………………………………………………………………………………………… 

 

Dane Ojca 

- Nazwisko i imię…………………………………………………….. 

- Numery telefonów prywatnych………………….............................. 

- Pełna nazwa, adres zakłady pracy/szkoły…………………………………………………………………………….. 

- Numer telefonu zakładu pracy………………………………………………………………………………………… 

 

3. Czy w nagłej sytuacji, w przypadku braku możliwości kontaktu (osobistego, telefonicznego) wyraża Pan/Pani zgodę na 

interwencję medyczną niezbędną do ratowania życia lub zdrowia życia dziecka? (proszę zaznaczyć tak lub nie)  

 

4. W przypadku nagłego zdarzenia/ ważnej sprawy prosimy wskazać osobę do kontaktu inną niż rodzice:  

  

• Imię i nazwisko, ………………………………..…… nr tel. ……………………………………..…  

 

• Imię i nazwisko, ……………………...…………...… nr tel. …………...…………………….……..  
 

5. Informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka oraz codziennych sytuacji w żłobku mogą być przekazywane wyżej 

wymienionym osobom? (proszę zaznaczyć tak lub nie) 

 

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

 

…………………………………………… 
                                      Czytelny podpis rodziców/opiekuna prawnego 

 

6. Upoważnienie do odbioru dziecka  

Poniższe upoważnienia prosimy wypełniać w przypadku, kiedy rodzice/ prawni opiekunowie z ważnych przyczyn nie mogą 

osobiście odbierać dziecka ze żłobka. Wycofanie upoważnienia należy niezwłocznie zgłosić pisemnie dyrektorowi Żłobka. 

Upoważniam następujące osoby do odbioru mojego dziecka ze żłobka  

 

• - Imię i nazwisko osoby upoważnionej,..............................................................................................................  

 

• - Imię i nazwisko osoby upoważnionej,..............................................................................................................  

 

• - Imię i nazwisko osoby upoważnionej,..............................................................................................................  

 

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

 

…………………………………………… 
                                      Czytelny podpis rodziców/opiekuna prawnego 



7. Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Statutem (zał. do Uchwały Nr XXVI/187/21 Rady Gminy Jemielnica z 

dnia 14 czerwca 2021  r.,)  Publicznego Żłobka w Jemielnicy oraz  procedurami obowiązującym w Żłobku i 

zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w regulaminach wewnętrznych placówki, wynikających ze 

statutowej działalności żłobka i organizacji opieki na dzieckiem w wieku do lat 3, widniejącymi na stronie 

internetowej Żłobka.  

 

I. Statut Publicznego Żłobka w Jemielnicy  

II. Uchwała Rady Gminy Jemielnica (XXVI/188/21 z dnia 14 czerwca 2021)  w sprawie ustalenia opłat za 

korzystanie z usług Żłobka 

III. Procedurą bezpieczeństwa dzieci w Publicznym Żłobku w Jemielnicy 

IV. Procedurą przyprowadzania i odbierania dziecka ze żłobka,  

V. Procedurą postępowania w przypadku odbierania dziecka ze żłobka przez rodziców rozwiedzionych, 

żyjących w separacji lub w wolnym związku  

VI. Procedurą postępowania z dzieckiem potencjalnie chorym  

VII. Procedurą postępowania personelu w przypadku, gdy na terenie żłobka zdarzył się nieszczęśliwy 

wypadek  

VIII. Procedurą dotycząca uczęszczania dziecka przewlekle chorego 

IX. Procedurą bezpieczeństwa zabaw na placu zabaw i w czasie spacerów,  

X. Procedurą dotyczącą zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego  

XI. Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa w Publicznym Żłobku w Jemielnicy w związku z wystąpieniem 

COVID -19 

 

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

 

…………………………………………… 

                                      Czytelny podpis rodziców/opiekuna prawnego 

 

8. Zgoda na objęcie dziecka profilaktyczną opieką zdrowotną w Publicznym Żłobku w Jemielnicy  

  

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na objęcie mojego dziecka opieką zdrowotną, w tym na 

przeprowadzenie przeglądów profilaktycznych  - w tym okresową kontrolą czystości skóry głowy dziecka.  
  

 

 

 ..………………………………………….. 

 

…………………………………………… 

      Czytelny podpis rodziców/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMACJE OGÓLNE 

Pytanie Odpowiedź  

(niepotrzebne 

skreślić) 

Potrzeby fizjologiczne (proszę zaznaczyć pasującą odpowiedź)  

• Samodzielnie zgłasza potrzeby fizjologiczne oraz korzysta z nocnika/toalety 

• Z niewielką pomocą opiekuna korzysta z nocnika/toalety 

• Nie potrafi jeszcze korzystać z nocnika/toalety (nosi pieluchę)  

 

 

 

 
 

W jaki sposób dziecko było usypiane? 

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

 

Czy dziecko korzysta ze smoczka? 

• TAK, ale tylko do snu  

Tak/Nie 

 
 

Czy dziecko pije mleko modyfikowane? 

Jeżeli tak, ile razy dziennie/o jakich porach dnia/ jakiej firmy 

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

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

 

Czy dziecko pije z kubka?  Tak/Nie 

Czy są sytuacje lub rzeczy, których dziecko się boi? (jeśli Tak, proszę wpisać poniżej) 

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

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

Tak/Nie 

INFORMACJE ZDROWOTNE 

1.Czy dziecko urodziło się zdrowe? Tak/Nie 

2.Czy dziecko przebywało w szpitalu? 

Jeżeli tak, to z jakiego powodu?............................................................................................................. 

Tak/Nie 

3.Czy dziecko jest alergikiem? 

Jeżeli tak, to na co jest uczulone?........................................................................................................... 

Tak/Nie 

4.Czy dziecko ma wady rozwojowe/wrodzone? 

Jeżeli tak, to jakie?.............................................................................. ................................................... 

Tak/Nie 

5.Czy dziecko przebywa pod stała opieką specjalistyczną? 

Jeżeli tak, to jaką?........................................................................................................................ ........... 

Tak/Nie 

6.Czy dziecko przyjmuje jakieś leki na stałe? 

Jeżeli tak, to jakie?....................................................................................................................... ........... 

Tak/Nie 

7.Przebyte choroby zakaźne? 

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

Tak/Nie 

8.Inne ważne informacje o dziecku/ rodzinie, które warto przekazać 

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

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

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

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

     

 

 

 ..………………………………………….. 

 

…………………………………………… 

      Czytelny podpis rodziców/opiekuna prawnego 

 

 

 



 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  
 

 

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  Dyrektor Publicznego Żłobka w Jemielnicy z siedzibą 
pod adresem ul. Długa 11a, 47-133 Jemielnica.  
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email zlobek@jemielnica.pl bądź pod wskazanym 

wyżej adresem. 

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się: 
• pisemnie – iod@bodo24.pl 

 

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze oraz na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. A i c oraz art. 9 ust. 2 lit. A, b, c 
RODO) wynikającego z Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w związku z 
prawidłową opieką nad dzieckiem. 

 

WYMOGI I KONSEKWENCJE 

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne do realizacji celów 
związanych z wypełnieniem obowiązku prawego nałożonego na administratora. Konsekwencją niepodania 
danych osobowych będzie brak możliwości prawidłowej opieki nad dzieckiem. 

 

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH 

Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być udostępnione: 
• właściwie upoważnionym osobom fizycznym, prawnym lub innym odbiorcom posiadającym 

podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać 

ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

• podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, 

kurierskie oraz prawne na rzecz Żłobka w Jemielnicy. 

 

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Podane dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia sprawy, a następnie przez okres wynikający 
z przepisu prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa wewnętrznego – Jednolitego Rzeczowego Wykazu 
Akt.  

 

PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH 

Przysługujące prawa: 
• prawo do kopii danych i dostępu do informacji o przetwarzaniu; 

• w uzasadnionych przypadkach prawo do sprostowania niepoprawnych bądź nieaktualnych danych 
osobowych; 

• w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia niepoprawnych bądź niepotrzebnych danych 
osobowych; 

• w uzasadnionych przypadkach prawo do ograniczenia przetwarzania do momentu wykazania celu 
przetwarzania i zgodności z prawem; 

• w uzasadnionych przypadkach prawo do wniesienia sprzeciwu w stosunku do przetwarzania związku 
ze szczególną sytuacja osoby fizycznej, której dane dotyczą; 

• jeżeli decyzje w stosunku do danych osobowych będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
to prawo do niepodlegania zautomatyzowanej decyzji; 

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie na ulicy Stawki 2 i wszystkie dane 
kontaktowe znajdują się na platformie www.uodo.gov.pl. 

 

 

..………………………………………….. 

 

…………………………………………… 

      Czytelny podpis rodziców/opiekuna prawnego 

 

 

mailto:iod@bodo24.pl
http://www.uodo.gov.pl/

