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Dyrektora Złobka Gminnego Maluch w Łukowie
z dnia 11.05.2020 r.

w sprawie ustalenia zasad rekrutacji dzieci
do Złobka Gminnego Maluch w Łukowie

w roku

DEKLARACJA O KONTYNUOWAI\ilU POBYTU DZIECKA
w zŁoBKU GMIIYIIYM MALUCH w Łt'KowIE

Niniejszym deklaruję, żB

szkolnym 202012A21 ( imię i nazwisko dziecka)

będzie konĘnuował(a) pobyt w Złobku Gminnym Maluch w Łukowie.

Ponadto przekazuję aktua|ne informacje doĘcące dziecka oraz Rodzicódopiekunów prawnych:

r. Dane osobowe dziecka i Rodzicóilopiekunów prawnych

1 W prrypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Funci.rcja Rozrvoju
Gospodarki i Irnovracji
im. l.uqeniusza Kwiatkorłskieqo

I Imię/imiona i nazwisko dziecka

2 Dataurodzenia dziecka

3 PESEL dzieckar

4 Adres miej sca zamieszkania dziecka Kod pocztowy

Miejscowośó

Ulica

Numer domu / numer mieszkania

5 Imię/imiona i nazwisko matki dziecka

6 Adres
dziecka

miejsca zamieszkania matki Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica
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If. Dodatkowe informacje

Deklarowany pobytu dziecka w Żłoat<u w roku szkolnym 202ol2o2t

stan zdrowia dziecka (alergie, orzegzenie o niepehosprawności Ę.)

oświadczam, że:

o wszystkie dane zawarts w ninĘszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym;
o niezwłocarie powiadomię dyrektora placówki o anianie danych zawartychw deklaracji;
o jestem świadoma/y odpowiedzialności kamej zazłożrcnię fałszywego oświadczenia.

l:ir nii,.)c j,r llozl,.,r.rj u
Gospodarki i lnnot^,'łcji
irn. Irrqcniusza Kwiat kor,vskicq<t

Numer domu / numer mieszkania

7 Imię/imiona i nazwisko ojca dziecka

8 Adres
dziecka

miejsca zamieszkania ojca Kod pocztowy

Miejscowośó

Ulica

Numer domu / numer mieszkania

9 Adres poctry elektronicznej i numery
telefonów rodziców kandydata_ o ile je
posiadają Matki

Telefon do kontaktu

Adres
elektroniczrej

paażCy

Ojca

Telefon do kontaktu

Adres poczty
elektronicznej

f,r

dtl

(czytelny podpis Rodzicódopiekunów prawnych, data)
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Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz art. 14 ust. t-2 rozponądzsnta Parlamenfu Europejskiego i Rady
(UE)2016l679 z24 kwietnia 2016 t. w sprawie ochrony os6b flzycmych w związku zpt"śtwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95l46lwE (ogólne rozporądzsnie o ochronie danych RoDo) (Dz' U. UE L l19, s.1) wyrażam zgodę
na pnstwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji dla celów zutiąząnych z
rekrutacją do Złobka Gminnego Maluch w Łukowie. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem
danychjest żłobek.

Mam świadomośó przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania lub
usunięcia. Dane podaję dobrowolnie.

(czytelny podpis Rodzicóilopiekunów prawnych, data)
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