Форма 1

Реєстраційна карта - заява про зарахування дитини в ясла
№ ............. за адресою вул. ..............................................................

I. ДИТИНА
1. Ім'я та прізвище .................................................................... 2. Дата народження ....................................................
3. PESEL ……………………………………...

4. Адреса місця проживання …………….…………..........

5. У дитини є довідка про підтвердження інвалідності. ….…… , якої …………………………………………………………..
II. БАТЬКИ/ЗАКОННІ ПРЕДСТАВНИКИ
мати
1.

батько

Ім'я та прізвище

1. Ім'я та прізвище

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

……………………………………………………………..

2.

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

2. PESEL ……..…………………………………………….

3.

Адреса місця проживання

3. Адреса місця проживання

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

4.

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

телефон .........................................................

телефон ......................................................

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

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

Назва та адреса місця роботи/ВНЗ

4. Назва та адреса місця роботи/ВНЗ

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

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

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

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

III. БРАТИ ТА СЕСТРИ
1. Вік/адреса ясел або навчального закладу/ступінь інвалідності:
а)............................................................................................................
б)............................................................................................................
в)
г)

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

IV. ПЕРЕБУВАННЯ ДИТИНИ В ЯСЛАХ
1. Зазначте, будь ласка:
а) період, протягом якого Ви очікуєте, що дитина буде прийнята в ясла …….............................
б) кількість годин на добу..................... о котрій годині

від .................... до ...................

в) прийоми їжі, які буде отримувати дитина: (зазначте, будь ласка)
- сніданок,

- II сніданок,

- обід,

- полуденок,

г) вид харчування (дієти) дитини: (Зазначте, будь ласка, і доповніть інформацію)
- нормальне, - гіпоалергенне: яке ………………………………………….., - інше: яке…………………………..

V. ЗАЯВА БАТЬКІВ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВНИКА:
1.
Заявляю/ємо, що (Зазначте, будь ласка):
а) адреса місця проживання дитини та батьків/законних представників знаходиться в місті Лодзь так/ні
б) у мене/нас є Лодзинська карта багатодітній сім'ї
так/ні
в) я виховую дитину самостійно
так/ні
г) мати або батько/батьки має/мають ступінь інвалідності
так/ні
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2. Заявляю/ємо, що я/ми одночасно подали або маю/маємо намір подати заяву про зарахування дитини в ясла №
..................................................................... (максимально 3 дитячі установи). На першому місці вибираю/ємо ясла
№ ................
3. Заявляю/ємо, що я/ми ознайомився/лась/лись з правилами набору дітей до установ Муніципального (міського)
комплексу ясел в Лодзі.
Мене попередили про кримінальну відповідальність ст. 233 § 6 Кримінального кодексу і я підтверджую власноручним підписом,
що інформація і дані, зазначені в заяві, відповідають дійсності.

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

.......................................
Розбірливий підпис Матері/
Законного представника

.......................................
Розбірливий підпис Батька/
Законного представника

VI. НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ЗАЗНАЧЕНІ ВИЩЕ ДАНІ::
1. Лодзинська карта багатодітній сім'ї.
2. Документ, який підтверджує, що мати або батько/законний представник самостійно виховує дитину (рішення або
вирок суду, свідоцтво про смерть одного з батьків/законних представників).
3. Довідка, що підтверджує факт встановлення інвалідності дитини, батька або матері/батьків або братів і сестер.
4. Справка о трудоустройстве или с места учебы, подтверждающая обучение по очной форме. Довідка про
працевлаштування або з місця навчання, яка підтверджує навчання за очною формою.

Муніципальний комплекс ясел в Лодзі, що виконує інформаційне зобов'язання, яке супроводжує збір персональних
даних - ст. 13 Постанови Європейського парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист
фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільний рух таких даних та скасування Директиви 95/46/EC
(Загальний Регламент про захист персональних даних ) повідомляє, що:
1. Адміністратором Персональних даних є Муніципальний комплекс ясел в Лодзі, вул. Заходня 55a, 91-063 Лодзь, в
особі директора Муніципального комплексу ясел в Лодзі, NIP: 7251007279, REGON: 004351765, телефон 42 632 24 08.
2. Контактні дані інспектора із захисту даних, тел .: 42 632 24 08, iod@mzz.lodz.pl
3. Оброблені персональні дані будуть використовуватися з метою, пов'язаною з набором дітей в установи
Муніципального комплексу ясел в Лодзі.
4. Правова основа для обробки персональних даних у зазначеному вище обсязі:
а. Ст. 6 аб. 1 л. а Постанови Європейського парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 р.
б. Ст. 6 аб. 1 л. с Постанови Європейського парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 р.
в. Ст. 9 аб. 1 л. а Постанови Європейського парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 р.
г. Ст. 9 аб. 1 л. с Постанови Європейського парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 р.
ґ. Закон від 4 лютого 2011 року про догляд за дітьми у віці до 3 років (Законодавчий вісник 2011, № 45, поз.
235) з внесеними поправками.
д. Постанова Міської ради № LXIV / 1356/13 від 12 червня 2013 року Положення про ясла.
5. Одержувачами персональних даних будуть особи, уповноважені обробляти персональні дані в зазначеному
обсязі.
6. Особа/особи, що надає/ють свої персональні дані, має/ють право:
а. доступу до своїх персональних даних,
б. на виправлення своїх персональних даних
в. на видалення своїх персональних даних,
г. на обмеження обробки своїх даних,
ґ. вносити застереження щодо обробки своїх персональних даних,
д. перенесення своїх персональних даних,
е. на відкликання згоди на обробку персональних даних у будь-який час,
є. подавати скаргу в наглядовий орган.
7. Муніципальний комплекс ясел в Лодзі не передаватиме зібрані дані третім сторонам.
8. Муніципальний комплекс ясел в Лодзі не буде профілювати зібрані персональні дані.
9. Надані дані будуть зберігатися відповідно до чинних адміністративних і архівних правил Муніципального
комплексу ясел в Лодзі.
10. Надання персональних даних необхідно для реалізації процесу набору дітей в установи Муніципального
комплексу ясел в Лодзі.
11. У разі відсутності згоди на обробку персональних даних, Муніципальний комплекс ясел в Лодзі не матиме
юридичних підстав для включення Заяви про зарахування дитини в ясла в процедуру набору.

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

.......................................
Розбірливий підпис Матері/
Законного представника

.......................................
Розбірливий підпис Батька/
Законного представника
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Відповідно до ст. 6 аб. 1 л. а і ст. 9 аб. 1 л. а Постанови Європейського парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня
2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільний рух таких даних та скасування
Директиви 95/46/EC (Загальний Регламент про захист персональних даних ), висловлюю/не висловлюю згоду/* на
обробку моїх персональних даних та даних моєї дитини/дітей Муніципальним комплексом ясел в Лодзі, в особі
директора Муніципального комплексу ясел в Лодзі, NIP: 7251007279, REGON: 004351765, зареєстрованого за
адресою: м . Лодзь, вул. Заходня 55a, 91-063, для проведення процедури набору дітей в установи Муніципального
комплексу ясел в Лодзі.

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

.......................................
Розбірливий підпис Матері/
Законного представника

.......................................
Розбірливий підпис Батька/
Законного представника

VII. ПРИМІТКИ КЕРІВНИКА
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Лодзь, дата ...........................

............................................
Підпис Директора ясел
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