
 

1 
  

FORMULARZ REKRUTACYJNY 
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA ROK 2021/2022 

DO NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA SEZAMKOWO W WARSZAWIE  
 

1. Dane osobowe dziecka: 

Imię (imiona) i nazwisko……………............................................................................………………………………… 

Data urodzenia ………...……………………….................................... Pesel..................................……………………… 

 

Adres zamieszkania dziecka:  

 
ulica i nr domu/mieszkania……………..............................................……………………………………………. 

 
miejscowośd……………………...........................………………….. kod pocztowy………...................……….. 

 
2. Dane osobowe rodziców/prawnych opiekunów dziecka: 

Dane osobowe matki dziecka Dane osobowe ojca dziecka 

Imię (imiona)  i nazwisko: 
 
 

Imię (imiona)  i nazwisko: 
 

Adres email: 
 

Adres email:   
 
 

Telefon kontaktowy: 
 
 

Telefon kontaktowy: 
  

 

3. Informacje o dziecku i rodzicach/prawnych opiekunach na potrzeby rekrutacji (zaznacz odpowiednie 

informacje): 

□  dziecko niepełnosprawne, proszę podad rodzaj niepełnosprawności 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................  
□  rodzeostwo dziecka uczęszczającego do Niepublicznego Żłobka Sezamkowo  
........................................................................................................................................................................ 
□  dziecko o specjalnych potrzebach opiekuoczo-wychowawczo-pielęgnacyjnych, proszę krótko opisad te 
potrzeby 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 

 Proponowany termin rozpoczęcia uczestnictwa mojego dziecka w żłobku ...................................................... 

 Proponowany pakiet godzinowy (proszę wpisad: pełny, poranny lub popołudniowy):.................................. 
 

Oświadczam, że wszystkie dane dotyczące dziecka, jak również dane rodziców są prawdziwe.  
 
 

 
_________________________                                                                 _____________________________ 
Data i podpis matki/opiekuna prawnego                                                     Data i podpis ojca/opiekuna prawnego 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym przez Administratora: Niepubliczny Żłobek 
Sezamkowo Agnieszka Staoczak w Warszawie, ul. Sezam 5G, 04-538 Warszawa reprezentowany przez Dyrektora - Agnieszkę Staoczak w celu 
rekrutacji do Niepublicznego Żłobka Sezamkowo w Warszawie, ul. Sezam 5G, 04-538 Warszawa. 

 
 
_________________________                                                                 _____________________________ 
Data i podpis matki/opiekuna prawnego                                                     Data i podpis ojca/opiekuna prawnego 
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Informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz dane osobowe Twojego dziecka. 

Administratorem Twoich danych osobowych oraz danych osobowych Twojego dziecka jest Niepubliczny 
Żłobek Sezamkowo w Warszawie, ul. Sezam 5G, 04-538 Warszawa reprezentowany przez Agnieszkę 
Staoczak. 

 

Przetwarzamy dane osobowe zawarte w formularzu rekrutacyjnym w celu rekrutacji do Niepublicznego 
Żłobka Sezamkowo Agnieszka Staoczak w Warszawie, ul. Sezam 5G, 04-538 Warszawa. 
 

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom. 

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Unii Europejskiej. 

Dane osobowe przechowywane są przez czas trwania rekrutacji i przez rok od jej zakooczenia, po tym 

czasie zostaną trwale usunięte. 

Twoje prawa: 

Przysługuje Ci: 

1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 

2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych 

3. Prawo do usunięcia danych 

4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych  

5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeżeli wniesiesz taki sprzeciw 

zaprzestaniemy przetwarzania twoich danych 

6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane 

niezgodnie z prawem możesz złożyd w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego 

7. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili masz prawo 

cofnąd zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. 

 

W celu wykonania swoich praw skieruj swoje żądanie pod adres email: sezamkowo.waw@gmail.com lub 
udaj się do naszej placówki: Niepubliczny Żłobek Sezamkowo w Warszawie, ul. Sezam 5G, 04-538 
Warszawa. 

  

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią powyższych informacji.  

 
 
 
 
_________________________                                        ________________________________ 
 
Data i podpis matki/opiekuna prawnego                            Data i podpis ojca/opiekuna prawnego 
 


