Załącznik nr 1
do Regulaminu Rekrutacji do sekcji MD
.
…………………………………………..
Imię i Nazwisko rodzica/opiekuna

Oświęcim, dn. …………………
. . ………………………………………..
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji

…………………………………………
Dyrektor
Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu
Wniosek o przyjęcie dziecka do Sekcji Opieki nad Małymi Dziećmi na rok opiekuńczy...........................
I -Dane osobowe kandydata i rodziców

1.

Imię/Imiona i Nazwisko dziecka

2.

Data urodzenia dziecka

3.

Imię/imiona i nazwisko/nazwiska
rodziców kandydata

Matki

Ojca

4.

Adres miejsca zamieszkania
rodziców i kandydata 1

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Numer domu /numer mieszkania

6.

Adres poczty elektronicznej i numery
telefonów rodziców kandydata - o ile je
posiadają

Matki

Telefon do kontaktu
Adres poczty elektronicznej
Telefon do kontaktu

Ojca

Adres poczty elektronicznej

II - Informacja o spełnianiu kryteriów wynikających z regulaminu rekrutacji
Dokument potwierdzający spełnianie kryterium
L.p.

1

Tak

Kryterium

1.

Dziecko dwóch pracujących rodziców/
dziecko pracującego samotnego rodzica – 10 pkt

2.

Dziecko, którego jeden z rodziców pracuje – 5 pkt

3.

Wskazania Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej lub innych instytucji wspomagających
rodzinę – 5 pkt

Nie

( proszę

( proszę

zaznaczyć x)

zaznaczyć x)

Potwierdzenie zatrudnienia przez pracodawcę lub odpis z
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji
o działalności gospodarczej;
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka;
j.w.

Wniosek MOPS lub innych instytucji wspomagających
rodzinę

Do Sekcji Opieki nad Małymi Dziećmi przyjmuje się wyłącznie dzieci rodziców/opiekunów zamieszkałych na obszarze miasta Oświęcim. Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, miejscem
zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Do wniosku dołączam dokumenty o spełnianiu kryteriów wymienionych w punkcie ……………………..
III. OŚWIADCZENIA:
1. Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku danych osobowych
na potrzeby Komisji Rekrutacyjnej Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu i postępowania w sprawie przyznania
pomocy w formie pobytu dziecka w Sekcji MD, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014, poz. 1182 ze zmianami) w zbiorze danych osobowych prowadzonych przez
Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu, ul. Czecha 8.
2. Celem przetwarzania danych jest realizowanie przez tutejszy ośrodek wsparcia zadań określonych w ustawie
o pomocy społecznej oraz na podstawie odrębnych przepisów.
3. Oświadczam(y), że zostałem/zostaliśmy poinformowany/i o adresie (siedzibie) ośrodka jako administratora danych
osobowych oraz o przysługujących mi/nam uprawnieniach z art. 24 ust. 1 i ust. 32 ustawy o ochronie danych
osobowych, a w szczególności o prawie do wglądu do swoich danych i prawie ich poprawienia.
4. Oświadczam(y), że przedłożone przeze mnie(nas) w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

UWAGA!!!
Informujemy, iż w roku 2019 na terenie ośrodka (ogród)
prowadzone będą prace budowlane związane z rozbudową instytucji, w związku
z czym mogą występować uciążliwości i utrudnienia w bieżącym funkcjonowaniu.
IV. Wnioskuję o przyjęcie mojego dziecka od ……………………………………………
Data

……………………………………
Data

……………………………………………
Czytelny podpis wnioskodawcy

___________________________________________________________________________________________________________________

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ O PRZYJĘCIU DZIECKA DO SEKCJI MD
Liczba uzyskanych pkt.
w postępowaniu rekrutacyjnym: …………………………..
□ Dziecko zostało zakwalifikowane do Sekcji MD
□ Dziecko nie zostało zakwalifikowane do Sekcji MD
z powodu ……………………………………………………………….…………………………………
□ Dziecko zostało umieszczone na liście oczekujących

……………………………........…
(podpis przewodniczącego komisji)

załącznik nr 3
do Regulaminu Rekrutacji do sekcji MD

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

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

imię i nazwisko

miejscowość i data

…..................................................
adres

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

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu podanych przeze
mnie danych osobowych, w tym danych o stanie zdrowia:

□

dla potrzeb rekrutacji do usług świadczonych przez DDP w Oświęcimiu.

□ dla potrzeb niezbędnych do realizowania usług ośrodka wsparcia określonych ustawą o pomocy
społecznej oraz na podstawie odrębnych przepisów.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a) oraz art. 9 ust. 1 i ust.2 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

….................................................
podpis osoby składającej oświadczenie

załącznik nr 4
do Regulaminu Rekrutacji do sekcji MD

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla osób korzystających z usług DDP (MD)
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu informuje, że
aktualne są poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez DDP w Oświęcimiu:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:
Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu
ul. Czecha 8
32-600 Oświęcim
tel. 33841 17 81, 783 434 107, e-mail ddp.oswiecim@vp.pl
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych są następujące: e-mail m.lalik@ddp.oswiecim.pl
3. Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizowania
usług ośrodka wsparcia określonych ustawą o pomocy społecznej, ustawą o opiece nad dziećmi w
wieku do lat 3 w związku z rekrutacją do Sekcji Opieki nad Małymi Dziećmi oraz w zakresie i celu
zapewnienia dziecku prawidłowej opieki oraz na podstawie odrębnych przepisów.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych :
–
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO) i wynika z następujących przepisów prawa:
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
–
zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących w jednym lub
większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO).
–
zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie szczególnych kategorii danych
osobowych ( art. 9 ust. 1 i ust.2 pkt a RODO),
4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom, które legitymują się podstawą
prawną do pozyskania danych lub za zgodą strony.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z usług tutejszego
ośrodka, a następnie nie dłużej niż przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
usługi przestały być świadczone (zgodnie z kategorią archiwalną B 5 określoną w jednolitym
rzeczowym wykazie akt dla Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu dostępnym w sekretariacie
DDP.)
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. W celu realizacji wymienionych praw należy złożyć pisemny wniosek z wybranym
żądaniem.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
8. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usług jest obowiązkowe
i wynika z przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości korzystania z usług tutejszego ośrodka. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami:
…...........................................
data i podpis

