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KWESTIONARIUSZ OSOBOWY RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 
 

1. Imię i nazwisko ………………………………………………..............................................  

2. PESEL …………………………………………………....................................................... 

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

4. Telefon kontaktowy …………………................................................................................... 

5. Wykształcenie (wyższe, średnie, podstawowe) ….................................................................... 

6. Dane dziecka, które ma być przyjęte do żłobka  

Imię………………….. Nazwisko ……………………… Data urodzenia …………………….   

Status kandydata 
Odpowiedni

o zaznaczyć 

kratkę  

Status osoby Dane  

  
Zamieszkiwanie na terenie 

gminy Aleksandrów Kujawski 

Adres zamieszkiwania ……………………… 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

  
Nauka na terenie powiatu 

aleksandrowskiego  

Adres nauki ………………………………… 

……………………………………………… 

  
Praca na terenie powiatu 

aleksandrowskiego – proszę 

wpisać odpowiednio 

Nazwa i Adres zakładu 

pracy ………………………………………………. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

  
Osoby powracające do 

aktywności zawodowej po 

urlopach macierzyńskich, 

rodzicielskich/wychowawczych

. 

Czy aktualnie przebywa Pani na urlopie 

wychowawczym/rodzicielskim/macierzyńskim? 

Tak / Nie.  

Proszę wpisać datę powrotu do aktywności 

zawodowej …………………………………. 

  
Osoby zatrudnione Proszę wpisać datę od kiedy jest Pan/Pani 

zatrudniona ………………………………… 

do kiedy? …………………………………… 

  
Osoby bezrobotne Proszę wpisać od kiedy jest Pan/Pani osobą 

bezrobotną ? ……………………………….. 

     Osoba niezarejestrowana w urzędzie pracy 

      Osoba zarejestrowana w urzędzie pracy  

      Osoba bierna zawodowo 

  
Osoby prowadzące działalność 

gospodarczą 

Proszę wpisać od kiedy prowadzi Pan/Pani 

działalność gospodarczą? ………………….. 

……………………………………………... 

Proszę podać gdzie jest zarejestrowana? ….. 

……………………………………………… 

  
Rodzic/opiekun prawny 

samotnie  wychowujący 

dziecko 

Panna/Kawaler 

Proszę podać nr i datę prawomocnego wyroku sądu 

orzekający rozwód, separację  

……………………………………………… 

lub nr i datę aktu zgonu drugiego rodzica 
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dziecka ……………………………………………

… 

…………………………………………….. 

  
Posiadanie minimum już 

jednego dziecka w żłobku 

 

Proszę podać adres żłobka w którym znajduje się 

drugie 

dziecko ……………………………………………

… 

………………………………………………. 

  
Rodzic/opiekun prawny 

posiada-jący troje i więcej 

dzieci 

Proszę podać wiek dzieci: 1-go dziecka……… 

2 – go dziecka ………………………………. 

3 - go dziecka ………………………………..  

Następnego - ……………………………….. 

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

     

 …………………………………………………………. 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r.  

Dyrektor Żłobka informuje, że jest Administratorem Państwa Danych Osobowych. Siedziba placówki 

mieści się  w Odolionie ul. Młodzieżowa 5. Został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Pan Tomasz Suliński - kontakt rodo@zlobekbursztynek.pl 

Dane osobowe rodziców i dziecka, zebrane podczas procesu rekrutacji przetwarzane będą w celu 

zapewnienia dziecku prawidłowej opieki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. b) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art.  3a Ustawy 

z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2011 Nr 45 poz. 235). 

Odbiorcami danych osobowych dzieci mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymywania na 

podstawie przepisów prawa (np. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, organy ścigania). 

Dane osobowe rodziców i dziecka przechowywane będą przez okres 3 pełnych lat kalendarzowych od 

zakończenia pobytu dziecka w żłobku. Jednakże w momencie wcześniejszej Państwa rezygnacji z 

uczęszczania dziecka do placówki dane osobowe zostają usunięte w ciągu 1 miesiąca od dnia 

rezygnacji. 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia. 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli 

uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. Państwa 

dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez administratora danych osobowych z 

zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa Podanie przez Państwa danych osobowych jest 

warunkiem koniecznym wynikającym z przepisów prawa tj. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 

nad dziećmi w wieku do lat 3. 

                                        /-/ Marta Mucha 

Administrator Danych Osobowych 
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