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Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

(WZiSS - 24)

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH
PL. ZWYCIĘSTWA 3
76- 200 SŁUPSK

WNIOSEK
O WPIS DO WYKAZU DZIENNYCH OPIEKUNÓW
Nazwa i adres organu prowadzącego wykaz:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA
PL. ZWYCIĘSTWA 3
76-200 SŁUPSK

DANE WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna:

Imię i nazwisko dziennego opiekuna
ADRES WNIOSKODAWCY
Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr nieruchomości

Nr lokalu

MIEJSCE SPRAWOWANIA OPIEKI
Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr nieruchomości

Nr lokalu

Przewidywana liczba dzieci: ……………………………..
Data rozpoczęcia działalności: …………………………..

DANE DO KONTAKTU
1. Numer telefonu:

2. Adres poczty elektronicznej:

3. Numer faksu:

4. Strona www:

INFORMACJA O DOKONANIU WPISU DO WYKAZU DZIENNYCH OPIEKUNÓW (wypełnia urzędnik)
Data wpisu
Numer pozycji

Upewnij się, że otrzymałeś(aś) potwierdzenie przyjęcia Twojego wniosku z nadanym sprawie "unikalnym numerem porządkowym".
W ewentualnej dalszej korespondencji z Urzędem Miejskim w Słupsku, w powyższej sprawie powołuj się zawsze na ten numer !!!
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) informuję, iż:
przekazywane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 wyłącznie do celów dotyczących Pani/Pana sprawy. Urząd Miasta Słupska
nie będzie udostępniał danych innym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym, chyba, że obowiązek ich udostępniania wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawnych. Dane będą
przetwarzane w wyżej wymienionych celach tylko przez odpowiednio przeszkolonych w zakresie ochrony danych osobowych pracowników Urzędu Miasta.
Ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich uaktualniania."
Urząd Miejski w Słupsku; Plac Zwycięstwa 3; 76-200 Słupsk; tel. (059) 84 88 300, urzad@um.slupsk.pl
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – Pl. Zwycięstwa 1, pok. 104, tel. (0-59) 84 88 463, fax. ) 8488 371; e-mail wziss@um.slupsk.pl

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Podpis wnioskodawcy

(WZiSS - 24)

Miejscowość i data złożenia wniosku

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o wpis do wykazu dziennych opiekunów dla potrzeb procesu
związanego z ewidencją podmiotów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182
z późn. zm.).

…………………………………………………………..
podpis

Załączniki:
–
–
–
–
–
–

oświadczenie podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna o zapewnieniu bezpieczeństwa i higienicznych
warunków pobytu dziecka w lokalu, w którym będzie funkcjonował dzienny opiekun,
ksero umowy o świadczenie usług zwarta z dziennym opiekunem,
dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka,
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki,
wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu,
rękojmia.

Upewnij się, że otrzymałeś(aś) potwierdzenie przyjęcia Twojego wniosku z nadanym sprawie "unikalnym numerem porządkowym".
W ewentualnej dalszej korespondencji z Urzędem Miejskim w Słupsku, w powyższej sprawie powołuj się zawsze na ten numer !!!
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) informuję, iż:
przekazywane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 wyłącznie do celów dotyczących Pani/Pana sprawy. Urząd Miasta Słupska
nie będzie udostępniał danych innym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym, chyba, że obowiązek ich udostępniania wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawnych. Dane będą
przetwarzane w wyżej wymienionych celach tylko przez odpowiednio przeszkolonych w zakresie ochrony danych osobowych pracowników Urzędu Miasta.
Ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich uaktualniania."
Urząd Miejski w Słupsku; Plac Zwycięstwa 3; 76-200 Słupsk; tel. (059) 84 88 300, urzad@um.slupsk.pl
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – Pl. Zwycięstwa 1, pok. 104, tel. (0-59) 84 88 463, fax. ) 8488 371; e-mail wziss@um.slupsk.pl

