Узор 1

Рэгістрацыйная карта дзіцяці ў яслі
№ ............. па вул. ..............................................................

I. ДЗІЦЯ
1. Імя і прозвішча ......................................................................

2. Дата нараджэння ..............................

3. PESEL ……………………………………... 4. Адрас пражывання …………….………….............................................
5. Дзіця мае рашэнне аб інваліднасці ……… , якое …………………………………………………………..
II. БАЦЬКІ/АПЕКУНЫ
маці
1.

бацька

Імя і прозвішча

1. Імя і прозвішча

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

……………………………………………………………..

2.

PESEL ………................................................

2. PESEL ……..…………………………………………….

3.

Месца пражывання

3. Месца пражывання

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

4.

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

тэлефон .........................................................

тэлефон ......................................................

e-mail ........................................................

e-mail .......................................................

Назва і месца працы/вучобы

4. Назва і месца працы/вучобы

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

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

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

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

III. БРАТЫ І СЁСТРЫ
1. Узрост/адрас ясляў ці адукацыйнай установы/група інваліднасці:

a)

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

b) ............................................................................................................
c)

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

d)

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

IV. ЗНАХОДЖАННЕ ДЗІЦЯЦІ Ў ЯСЛЯХ
1. Падкрэсліце, калі ласка:

a) тэрмін, у які Вы чакаеце, што дзіця будзе прынята ў яслі …….............................
b) колькасць гадзін у дзень

..................... у які час

c) прыёмы ежы, якімі дзіця будзе карыстацца:
- сняданак,

- II сняданак,

- абед,

ад .................... да ...................
(непатрэбнае закрэсліць)

- падвячорак,

d) тып дыеты дзіцяці: (непатрэбнае закрэсліць і запоўніць)
- звычайная, - гіпаалергенная: якая………………………………………….., - іншая: якая
……………………………………………..

V.ЗАЯВЫ БАЦЬКОЎ/АПЕКУНОЎ:
1.
Заяўляю/ем, што (непатрэбнае закрэсліць):
a) адрас пражывання дзіцяці і бацькоў/апекуноў знаходзіцца на тэрыторыі Лодзі
b) маю/ем Карту вялікай сям’і

так
так

/ не
/ не
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c) я адзін/адна выхоўваю дзіця
d) адзін/абое бацькоў мае/маюць групу па інваліднасці

2. Заяўляю/ем,

што

я

аданачасова

падаў/ла/лі

ці

так
так

маю/ем

намер

падаць

/ не
/ не

заяву

ў

яслі

№

..................................................................... (максімум 3 установы). У першую чаргу выбіраю/ем яслі № …………….
3. Заяўляю/ем, што азнаёміўся/лася/ліся з правіламі набору дзяцей ва ўстановы Гарадской групы ясляў у Лодзі.
Я папярэджаны/а аб крымінальнай адказнасці арт. 233 § 6 Крымінальнага кодэкса і пацвярджаю ўласнаручным подпісам, што
інфармацыя і дадзеныя, указаныя ў карце, адпавядаюць рэчаіснасці.

Лодзь, дата ................................

.......................................
разборлівы подпіс маці/апякуна

.......................................
разборлівы подпіс бацькі/апякуна

VI. НЕАБХОДНЫЯ ДАКУМЕНТЫ, ЯКІЯ НЕАБХОДНА ПРАД’ЯВІЦЬ З МЭТАЙ ПАЦВЯРДЖЭННЯ
ЎКАЗАНЫХ ДАДЗЕНЫХ.
1. Лодзкая Карта вялікай сям’і.
2. Дакумент, які пацвярджае той факт, што бацькі / апекуны выхоўваюць дзіця ў адзіночку (рашэнне суда,
пасведчанне аб смерці аднаго з бацькоў / апекуноў).
3. Рашэнне аб інваліднасці дзіцяці, бацькоў / бацькоў альбо братоў і сясцёр.
4. Даведка з месца працы ці месца дзённай формы навучання.
Гарадская група ясляў у Лодзі, выконваючы інфармацыйнае абавязацельства, якое датычыць збору персанальных
дадзеных - арт. 13 Распараджэння еўрапейскага парламента і савета (ЕС) 2016/679 ад 27 красавіка 2016 года Аб
абароне фізічных асоб пры апрацоўцы персанальных дадзеных і аб свабодным абароце такімі дадзенымі, а таксама
аб адмене Дырэктывы 95/46 / EC (агульнае распараджэнне аб абароне дадзеных) паведамляе:
1. Адміністратарам персанальных дадзеных з'яўляецца Гарадская група ясляў у Лодзі, вул. Заходня 55a, 91-063
Лодзь, у асобе дырэктара Гарадской групы ясляў у Лодзі, NIP: 7251007279, REGON: 004351765 тэлефон: 42 632
24 08.
2. Кантактныя дадзеныя Інспектара па абароне дадзеных, тэлефон: 42 632 24 08, iod@mzz.lodz.pl
3. Апрацаваныя персанальныя дадзеныя будуць выкарыстоўвацца для мэтаў, звязаных з наборам дзяцей ва
ўстановы Гарадской групы ясляў у Лодзі.
4.Прававыя падставы для апрацоўкі персанальных дадзеных у вышэйпералічаным памеры:
a. Арт.6 п. 1 пп. a Распараджэння еўрапейскага парламента і савета (UE) 2016/679 ад 27 красавіка 2016 г.
b. Арт.6 п. 1 пп. c Распараджэння еўрапейскага парламента і савета (UE) 2016/679 ад 27 красавіка 2016 г.
c. Арт.6 п. 1 пп. a Распараджэння еўрапейскага парламента і савета (UE) 2016/679 ад 27 красавіка 2016 г.
d. Арт.6 п. 1 пп. c Распараджэння еўрапейскага парламента і савета (UE) 2016/679 ад 27 красавіка 2016 г.
е. Закон ад 4 лютага 2011 г. аб апецы над дзецьмі ва ўзросце да 3 гадоў (Зборнік законаў 2011 г., № 45, пункт
235), са зменамі.
е. Пастанова гарадского савета № LXIV / 1356/13 ад 12 чэрвеня 2013 года. г. Правілы распарадку ясляў.
5. Атрымальнікамі персанальных дадзеных будуць асобы, упаўнаважаныя апрацоўваць персанальныя
дадзеныя.
6. Асоба / асобы, якія складаюць асабістыя дадзеныя, мае/юць права:
а. доступу да давераных персанальных дадзеных,
b. выпраўлення давераных персанальных дадзеных,
в. выдалення даручаных персанальных дадзеных,
г. абмежавання апрацоўкі давераных дадзеных,
е. выказвання супраціву для апрацоўкі давераных дадзеных,
е. перадачы давераных дадзеных,
г. адклікання згоды на перадачу дадзеных у любы час,
ч. падачы скаргі ў кантралюючы орган.
7. Гарадская група ясляў у Лодзі не будзе перадаваць сабраныя дадзеныя трэцім краінам.
8. Гарадская група ясляў у Лодзі не будзе прафіляваць сабраныя персанальныя дадзеныя.
9. Давераныя дадзеныя будуць захоўвацца ў адпаведнасці з дзеючымі і архіўнымі правіламі, якія дзейнічаюць
у Гарадской групе ясляў у Лодзі.
10. Прадстаўленне персанальных дадзеных неабходна для правядзення працэсу набору дзяцей у Гарадскую
групу ясляў у Лодзі.
11. У выпадку адсутнасці згоды на апрацоўку персанальных дадзеных, Гарадская група ясляў у Лодзі не будзе
мець юрыдычных падстаў для разглядання заявы на залічэнне дзіцяці ў яслі ў працэсе набору.

Лодзь, дата ................................

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

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

разборлівы подпіс маці/апякуна

разборлівы подпіс бацькі/апекуна
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На падставе арт. 6 п. 1 пп. а і арт. 9 п. 1 пп.а Распараджэння Еўрапейскага парламента і савета (ЕС) 2016/679 ад 27
красавіка 2016 г. аб абароне прыватных асоб пры апрацоўцы персанальных дадзеных і аб свабодным абароце
гэтымі дадзенымі і адмене Дырэктывы 95/46 / EC (агульнае распараджэнне аб абароне дадзеных), я згодны / не
згодны * з апрацоўкай маіх асабістых дадзеных і асабістых дадзеных майго дзіцяці / дзяцей Гарадской групай ясляў у
Лодзі, прадстаўленай дырэктарам Гарадской групай ясляў у Лодзі, NIP: 7251007279, REGON: 004351765, юрыдычны
адрас вул. Заходня 55a, 91-063 Лодзь, для правядзення працэдуры набору дзяцей ва установы Гарадской групы
ясляў у Лодзі.

Лодзь, дата ................................

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

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

разборлівы подпіс маці/апякуна

разборлівы подпіс бацькі/апякуна

VII. ЗАЎВАГІ ДЫРЭКТАРА
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Лодзь, дата ...........................

............................................
подпіс дырэктара ясляў
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