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                                         Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 2/2023 

Dyrektora Miejsko – Gminnego Żłobka w Daleszycach 

z dnia 28.02.2023r. 

 

Wpłynęło dnia……………… o godz…………..                                  Daleszyce , dn.……………………… 

 

                                                                                                                                           

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU POBYTU DZIECKA 

W MIEJSKO – GMINNYM ŻŁOBKU W DALESZYCACH 

w roku szkolnym 2023/2024 

 

Oświadczam, że  moje dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2023/2024 

do Miejsko – Gminnego Żłobka w Daleszycach 

           

  I.  DANE DZIECKA:   

1. Imię  i nazwisko:  

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

2. Data i miejsce urodzenia:  

...........................................................................................................................................   

3. Pesel    | .......| .......| ......| .......| .......| .......| .......| .......| .......| .......| .......| ......   

W przypadku braku numeru peselu należy podać rodzaj, seria oraz numer innego dokumentu 

tożsamości  dziecka:  

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

4. Adres zamieszkania:  

...........................................................................................................................................  

5. Obywatelstwo:…………………………………………………………………………... 

 

II. DANE OSOBOWE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW   
 

    MATKA /PRAWNA 

OPIEKUNKA   

OJCIEC/PRAWNY OPIEKUN   

Imię i nazwisko    
        

Adres zamieszkania   
      

Miejsce pracy  

(pobieranie nauki)   

      

Adres a-mail   
        

Telefon kontaktowy            

PESEL(w przypadku gdy nie  
nadano nr Pesel nr i serię 

dokumentu potwierdzającego 

tożsamość   
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OŚWIADCZENIA 

 

1. Oświadczam, iż zapoznałam/ zapoznałem się z Regulaminem Organizacyjnym Miejsko – Gminnego 

Żłobka  w Daleszycach 

 

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

      podpis matki/opiekuna prawnego                                                     podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

2.  Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem  się z Regulaminem Rekrutacji dzieci do Miejsko – Gminnego 

Żłobka w Daleszycach. 

 

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

      podpis matki/opiekuna prawnego                                                      podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

3. Uprzedzona/uprzedzony o odpowiedzialności karnej art. 233 § 6 Kodeksu Karnego, potwierdzam 

własnoręcznym podpisem zgodność z prawdą informacji oraz danych przedstawionych w karcie. 

 

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

       podpis matki/opiekuna prawnego                                                      podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

        
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 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 osobowych, dalej:RODO), wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, tj. imię  i nazwisko dziecka do celów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym 

przeprowadzanym w Miejsko – Gminnym Żłobku w Daleszcyach poprzez podanie tych danych do publicznej wiadomości  na liście 

dzieci przyjętych do żłobka (na wszystkich listach, jeżeli będzie sporządzona lista rezerwowa  i ostateczna). Administratorem danych 

Państwa dziecka jest: Dyrektor Miejsko-Gminnego Żłobka  w Daleszycach  ,  z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 11C, 26-021 

Daleszyce; tel: 41 3336001; email: zlobek@daleszyce.pl Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  : pani Justyna Mikuśkiewicz 

– Kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: justynam2959@gmail.com lub pod numerem telefonu +48 664737322; 
Podstawa prawna: Dane osobowe Pana/i dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1lit. a, b, c RODO w celu realizacji zadań 

ustawowych i statutowych żłobka określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz.U.       

z 2018 r. poz.603), a w zakresie podania danych dziecka do publicznej wiadomości na podstawie niniejszej zgody. Celem 

przetwarzania danych jest podanie do publicznej wiadomości danych dziecka (wyłącznie imię i nazwisko) przyjętego do żłobka co 

jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe dziecka będą przetwarzane na tej podstawie 

wyłącznie przez czas trwania rekrutacji do żłobka.Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią 

klauzuli obowiązku informacyjnego umieszczonej powyżej, w tym z informacją o celach i sposobach przetwarzania danych 

osobowych oraz prawie dostępu do treści podanych danych, prawie ich poprawiania, usuwania, przenoszenia oraz złożenia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych.Zostałem(-am) poinformowany(-a) o prawie do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w Warszawie. Ponadto Administrator poinformował mnie, że: 

• niniejsza zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenia w tej samej formie, w jakiej zgoda 

została wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej wycofaniem, 

• konsekwencją niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka (jej cofnięcia) w tym zakresie jest niemożność 

wzięcia udziału dziecka w postępowaniu  rekrutacyjnym do żłobka. 

• dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej zgody nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

Daleszyce, dnia……………………………. 

 

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

podpis matki/opiekuna prawnego                                                     podpis ojca/opiekuna prawnego          

mailto:zlobek@daleszyce.pl

