
Załącznik nr 3 

do Regulaminu rekrutacyjnego 

Data i godz. przyjęcia deklaracji: ………………………………………………. 
 

DEKLARACJA KONTYNUACJI POBYTU DZIECKA  
W GMINNYM ŻŁOBKU W JASTRZĘBI W ROKU SZK. 2021/2022 

 

Oświadczam, że moje dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2021/2022 do Gminnego Żłobka 

w Jastrzębi 

Imię i nazwisko dziecka  

Data i miejsce urodzenia dziecka  

Nr PESEL            

Adres zamieszkania dziecka  

 

 

 

Przewidywany czas pobytu dziecka w Żłobku  

Od godz. ............................ do godz. …............................ 

 

DANE MATKI / OPIEKUNKI PRAWNEJ* DANE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO* 

Imię i nazwisko  Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania 

 

 Adres 

zamieszkania 

 

PESEL  PESEL  

Miejsce pracy/ 

pobierania nauki 

 

 Miejsce pracy/ 

pobierania nauki  

 

Adres e-mail  Adres e-mail  

Tel. kontaktowy  Tel. kontaktowy  

PESEL  PESEL  

 

* niepotrzebne skreślić 

 



 
ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ:  

 przestrzegać postanowień statutu Żłobka  

 podawać do wiadomości Żłobka jakiekolwiek zmiany w podanych wyżej informacjach  

 regularnie uiszczać opłaty za Żłobek w wyznaczonym terminie  

 przyprowadzać i odbierać dziecko ze Żłobka osobiście lub przez osobę do tego upoważnioną zgłoszoną 
opiekunowi na piśmie zapewniającą dziecku bezpieczeństwo  

 przyprowadzać do Żłobka tylko zdrowe dziecko  

 uczestniczyć w zebraniach Rodziców  
Powyższe informacje są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji 

rodzinnej dziecka i są udostępnione tylko opiekunom, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy 

służbowej. 

 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane dane są zgodne ze 

stanem faktycznym 

 

………………………………….……………………….....   ……..…..................................................... 
data czytelny podpis Matki / opiekunki prawnej*    data czytelny podpis Ojca / opiekuna prawnego* 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej Karcie zgłoszenia do celów 
rekrutacji oraz celów związanych z realizacją przez żłobek zadań statutowych, zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)(Dz. Urz. UE L119 z 4 maja 2016 r.) i Ustawy z dnia 10 maja 2018r. 
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 r. poz. 1781), w tym w zakresie  mojego numeru telefonu w celu 
możliwości szybkiego kontaktu, na publikację danych osobowych dziecka (imię i nazwisko) na listach 
rekrutacyjnych po przeprowadzonej procedurze rekrutacji oraz zapoznałem się z klauzulą informacyjną  podaną 
poniżej. 

 

………………………………….……………………….....   ……..…..................................................... 
data czytelny podpis Matki / opiekunki prawnej*    data czytelny podpis Ojca / opiekuna prawnego* 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Wypełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych - art. 13 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), informuje że:  

1) Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Żłobek w Jastrzębi. 

2) Przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane do celów związanych z naborem dziecka do placówki - 

Gminny Żłobek w Jastrzębi. 

3) Podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych w/w wymienionym zakresie: Ustawa z dnia 4 lutego 

2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2020r. poz. 326 ze zm.). 

4) Administrator danych osobowych, podanych w karcie zgłoszenia nie przewiduje ich udostępnienia innym 

osobom/podmiotom, chyba, że przepisy obowiązującego prawa zobowiążą Administratora danych 

osobowych do ich udostępnienia organom publicznym np. organom nadzoru, organom ścigania, organom 

skarbowym.  

5) Powierzone dane będą przechowywane zgodnie z obowiązującą w Gminnym Żłobku w Jastrzębi Instrukcją 

Kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów. 



6) Rodzicom dziecka przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka, żądania ich sprostowania lub 

usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z realizacji zadań 

opiekuńczo-wychowawczych żłobka. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania 

w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 

7) Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu naboru dziecka do placówki – Gminny 

Żłobek w Jastrzębi.  

8) Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

9) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procedury 

rekrutacyjnej oraz działalności statutowej Żłobka 

 

 

 

………………………………….……………………….....   ……..…..................................................... 
data czytelny podpis Matki / opiekunki prawnej*    data czytelny podpis Ojca / opiekuna prawnego* 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 


