
 

Załącznik Nr 2 

do Regulaminu organizacyjnego 

Publicznego Żłobka „Jak u Mamy” w Spytkowicach 

     

DEKLARACJA KONTYNUOWANIA POBYTU DZIECKA W ŻŁOBKU 
do Publicznego Żłobka „Jak u Mamy” w Spytkowicach 

Deklaruję kontynuację pobytu mojego dziecka w Publicznym Żłobku „Jak u Mamy” w 
Spytkowicach w roku szkolnym …........... / …............. 
I. DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA 

 

IMIĘ (PIERWSZE, DRUGIE) I NAZWISKO 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
DATA URODZENIA                                            
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
          
 
              PESEL 
 
 
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

           

II. DANE RODZICA 
MATKI  

DANE RODZICA 
OJCA 

 
IMIONA ……………………………………… 
 
NAZWISKO …………………………….….. 
 
PESEL (lub data urodzenia w przypadku 
gdy nie nadano PESELU) 
 
…………………………..…………… 
 
ADRES ZAMIESZKANIA 
 
…..................................................... 
 
…..................................................... 
 
NUMERY TELEFONU i ADRES POCZTY 
ELEKTRONICZNEJ – O ILE POSIADA 
 
…..................................................... 
 
…..................................................... 
 

 
IMIONA ………………………………… 
 
NAZWISKO …………………………… 
 
PESEL (lub data urodzenia w przypadku 
gdy nie nadano PESELU)  
 
……………...………………………… 
 
ADRES ZAMIESZKANIA 
 
…..................................................... 
 
…..................................................... 
 
NUMERY TELEFONU i ADRES POCZTY 
ELEKTRONICZNEJ – O ILE POSIADA 
 
…..................................................... 
 
…..................................................... 
 



III. MIEJSCE PRACY RODZICA LUB 
MIEJSCE POBIERANIA NAUKI W 
SZKOLE LUB W SZKOLE WYŻSZEJ 
PRZEZ RODZICA  -  O ILE PRACUJĄ LUB 
POBIERAJĄ NAUKĘ 

MIEJSCE PRACY RODZICA LUB MIEJSCE 
POBIERANIA NAUKI W SZKOLE LUB W 
SZKOLE WYŻSZEJ PRZEZ RODZICA  -  O 
ILE PRACUJĄ LUB POBIERAJĄ NAUKĘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

IV. Dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka: 
 
…......................................................................................................................................... 
 
…......................................................................................................................................... 
 
…......................................................................................................................................... 
Prawdziwość powyższych danych w punktach I – IV potwierdzam własnoręcznym 
podpisem (ze stanem faktycznym).                     
 
Spytkowice, dnia …………………                                               …………………………………………….…….. 
                                                                                                                             (podpis rodzica) 
 
 
Spytkowice, dnia …………………                                               …………………………………………….…….. 
                                                                                                                             (podpis rodzica) 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych 
mojego dziecka w/w wymienionym zakresie na potrzeby rekrutacji do Publicznego 
Żłobka „Jak u Mamy” w Spytkowicach.  
 
Spytkowice, dnia …………………                                               …………………………………………….…….. 
                                                                                                                             (podpis rodzica) 
 
 
Spytkowice, dnia …………………                                               …………………………………………….…….. 
                                                                                                                             (podpis rodzica) 
Zgodnie z art.13 ust. 1 i 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 zwane dalej RODO, które reguluje zasady przetwarzania danych 
osobowych:  
1) Administratorem Państwa i dziecka danych osobowych jest Publiczny Żłobek „Jak u 
Mamy” w Spytkowicach, ul. Wiślana 53, 34-116 Spytkowice. 
2) Kontakt Inspektor Ochrony Danych: codex.iod@gmail.com lub na adres jak wyżej. 
3) Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wymogi 
ustawowe, tj. konieczność wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych 
wynikających z przepisów prawa w szczególności ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 
lat 3. 
4) W związku z powyższą podstawą przetwarzania danych osobowych, Administrator 
będzie przetwarzał pozyskane od Państwa dane osobowe w celu kontynuacji pobytu / 
rekrutacji dziecka w/do żłobka. 
5) Pozyskane od Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż 
upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 



6) Pozyskane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji 
międzynarodowej. 
7) Dane osobowe pozyskane od Państwa przechowywane będą przez okres zgodny z 
obowiązującą administratora kategorią archiwalną. 
8) Osobom, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo 
do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo ograniczenia 
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych. Osobom tym, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Biuro 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
9) Podanie danych osobowych jest wymagane do realizacji rekrutacji. 
10) Administrator wskazuje, iż dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym 
procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu. 
 
Spytkowice, dnia …………………                                               …………………………………………….…….. 
                                                                                                                             (podpis rodzica) 
 
 
Spytkowice, dnia …………………                                               …………………………………………….…….. 
                                                                                                                             (podpis rodzica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


