
 

 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLUBU 

 

I. DZIECKO 

 

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres zameldowania…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Data urodzenia………………………………….......................... Miejsce urodzenia……………………………………………………. 

PESEL    _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 

 

II. RODZICE / PRAWNI OPIEKUNOWIE 
 

 
 

III. WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU 
 

1. ALERGIE  

Proszę szczegółowo wymienić znane zagrożenia oraz opisać typowe objawy alergii u dziecka: 

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

 MAMA / OPIEKUN TATA / OPIEKUN 

Imię i nazwisko   

Adres zamieszkania   

Nr dowodu osobistego   

Telefon kontaktowy   

E-mail   



 

2.  CHOROBY PRZEWLEKŁE / WADY WRODZONE: 

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

3. LEKI PRZYJMOWANE NA STAŁE (potwierdzone zaświadczeniem lekarskim): 

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

4. ŻYWIENIE 
 

Apetyt dziecka:             bardzo dobry   dobry   niejadek 

Spożywanie posiłków:  samodzielne lub z pomocą         wymaga karmienia 

5. POTRZEBY FIZJOLOGICZNE 

 

Dziecko:    nosi pieluchę                      samodzielnie korzysta z toalety/nocnika   

korzysta z toalety/nocnika ale nadal nosi pieluchę 

 Jak dziecko sygnalizuje potrzebę fizjologiczną?...................................................................................... 

6. SEN  

 

Dziecko:  śpi w godz. ………………………….           nie potrzebuje popołudniowej drzemki 

Jak dziecko zasypia? …………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. SMOCZEK 

 

Dziecko:   często korzysta ze smoczka    nie korzysta ze smoczka 

   korzysta ze smoczka tylko podczas snu 

8. Jak często dziecko zostawało pod opieką dalszych mu osób? Jak reagowało? 

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

9. Jak często dziecko miało kontakt z rówieśnikami? Jak reagowało? 

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

10. Czy dziecko boi się jakichś szczególnych sytuacji/dźwięków/zjawisk? …………………………………………….. 

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

11. W co/czym dziecko lubi bawić się najbardziej?...................................................................................... 

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

12. Jak dziecko lubi być nazywane?............................................................................................................. 

13. Inne sugestie dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem: 

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

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

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



 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

dla osób upoważnionych do odbioru dziecka 

Oświadczam, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

dokonywania weryfikacji osób upoważnionych do odbierania dziecka z klubu dziecięcego RereKumkum w Chotomowie, ul. Partyzantów 24/4, 05-123 Chotomów. Klub 

dołoży wszelkich starań aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem. Zostałam/em poinformowana/y, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest klub dziecięcy RereKumkum Angelika Klimowicz, 05-123 Chotomów, ul. Partyzantów 24/4, reprezentowany przez Dyrektora 

Klubu – Angelikę Klimowicz. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Angelikę Klimowicz, z którym mogę kontaktować się w sprawach ochrony moich danych osobowych  

pod nr telefonu – 662 633 761. 

3. Powierzone dane osobowe przetwarzane będą w celu sprawowania należytej opieki nad dzieckiem, na podstawie wydanej zgody,  

tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

4. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczęszczania dziecka do klubu lub do czasu wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. 

5. Mam prawo do:  

1) żądania od administratora dostępu do powierzonych danych osobowych,  

2) sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,  

3) usunięcia przetwarzanych danych,  

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych,  

5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO,  

6. Powierzone dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

7.  Powierzone dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane.  

Administrator Danych Osobowych 
      Angelika Klimowicz 



 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA           ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                                                                  (imię i nazwisko dziecka) 

Do odbioru naszego dziecka z Klubu Malucha „RereKumkum” przy ul. Partyzantów 24/4 w Chotomowie upoważniamy następujące pełnoletnie osoby: 

 

 

 Imię i Nazwisko Adres zamieszkania Nr dowodu osobistego 
Cofnięcie 

upoważnienia: 

1     
…………………………………………………    

data 
    
………………………………………………… 
 
…………………………………………………                                                                                                               

podpis rodziców/opiekunów 
prawnych 

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w niniejszym upoważnieniu do odbierania dziecka z klubu dziecięcego RereKumkum w Chotomowie, ul. Partyzantów 24/4 05-123 Chotomów. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną RODO. 

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

data                                                                  podpis osoby upoważnionej do odbioru dziecka 

2     
…………………………………………………    

data 
    
………………………………………………… 
 
…………………………………………………                                                                                                               

podpis rodziców/opiekunów 
prawnych 

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w niniejszym upoważnieniu do odbierania dziecka z klubu dziecięcego RereKumkum w Chotomowie, ul. Partyzantów 24/4 05-123 Chotomów. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną RODO. 

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

data                                                                  podpis osoby upoważnionej do odbioru dziecka 

3     
…………………………………………………    

data 
    
………………………………………………… 
 
…………………………………………………                                                                                                               

podpis rodziców/opiekunów 
prawnych 

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w niniejszym upoważnieniu do odbierania dziecka z klubu dziecięcego RereKumkum w Chotomowie, ul. Partyzantów 24/4 05-123 Chotomów. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną RODO. 

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

data                                                                  podpis osoby upoważnionej do odbioru dziecka 

4     
…………………………………………………    

data 
    
………………………………………………… 
 
…………………………………………………                                                                                                               

podpis rodziców/opiekunów 
prawnych 

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w niniejszym upoważnieniu do odbierania dziecka z klubu dziecięcego RereKumkum w Chotomowie, ul. Partyzantów 24/4 05-123 Chotomów. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną RODO. 

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

data                                                                    podpis osoby upoważnionej do odbioru dziecka 

Oświadczam, że pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego odbioru, ponoszą Rodzice/Opiekunowie lub Osoby Upoważnione do odbioru dziecka z Klubu.  

CZYTELNY PODPIS RODZICÓW / OPIEKUNÓW:                     …..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


