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WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA 

DO ŻŁOBKA GMINNEGO „BAJKOWA KRAINA” W NIEMCACH 

I. DANE DZIECKA 

1. Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………………………………………………… 

2. Adres  zameldowania (stały / czasowy)* ………………………………………………………………………………… 

3. Adres zamieszkania dziecka ……………………………………………………………………………………………………. 

4. Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………………………………………… 

5. PESEL …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Czy dziecko uczęszczało już do żłobka             tak / nie* 

7. Dodatkowe ważne informacje o dziecku np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie itp. 

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

II. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / OPIEKUNÓW DZIECKA* 

MATKA / OPIEKUNKA* OJCIEC / OPIEKUN* 

Imię i nazwisko Imię i nazwisko 
 

Adres zameldowania  (stały / czasowy)* 
  

Adres zameldowania  (stały / czasowy)* 
 

Adres zamieszkania 
 

Adres zamieszkania 
 

Informacja o stopniu niepełnosprawności: 
Znaczny, umiarkowany, lekki, nie dotyczy.* 

Informacja o stopniu niepełnosprawności: 
Znaczny, umiarkowany, lekki, nie dotyczy.* 

Telefon kontaktowy Telefon kontaktowy 

PESEL PESEL 

 

1. Rodzina pełna, niepełna, zastępcza* 

2. Informacja o ograniczeniu praw rodzicielskich ……………………………………………………………………….. 

3. Rodzina posiada kartę dużej rodziny                                tak / nie* 

4. Dane rodzeństwa (imię, nazwisko, wiek) ………………………………………………………………………………… 

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

5. Czy dziecko posiada rodzeństwo w Żłobku Gminnym „Bajkowa Kraina” w Niemcach tak / nie* 
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6. Informacja dotycząca miejsca pracy rodziców / opiekunów* 

MATKA / OPIEKUNKA* OJCIEC / OPIEKUN* 

Miejsce zatrudnienia: 
 

Miejsce zatrudnienia: 
 

Telefon do pracy : Telefon do pracy : 

Zawód: Zawód: 

Czas pracy od – do: Czas pracy od – do: 

Oświadczam, iż przedłożone informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 
Jednocześnie zobowiązuje się do terminowego uiszczania opłat związanych z kosztami wyżywienia i 
pobytu dziecka w Żłobku Gminnym „Bajkowa Kraina” w Niemcach, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 

……………………………………..           ……….…………………………………………… 
            miejscowość, data                     podpis ojca / opiekuna* matki / opiekunki* 

RODZICE / OPIEKUNOWIE ZOBOWIĄZNI SĄ DO: 

1. Zapoznania się i przestrzegania postanowień aktualnie obowiązującego statutu Żłobka Gminnego 

„Bajkowa Kraina” w Niemcach. 

2. Zapoznania się z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Niemce w sprawie opłaty za żywienie oraz 

świadczenia udzielane prze Żłobek Gminny „Bajkowa Kraina” w Niemcach. 

3. Niezwłocznego poinformowania Żłobka Gminnego „Bajkowa Kraina” w Niemcach o każdej zmianie ww. 

danych osobowych własnych oraz dziecka. 

UWAGA 

Za korzystanie z dodatkowych zajęć oraz ubezpieczenia rodzic / opiekun  obowiązany jest do uiszczenia 

dodatkowych opłat. Zapoznałem się: 

 

……………………………………..     …………….…………………………………………… 
miejscowość, data         podpis ojca / opiekuna* matki / opiekunki* 
 

Zgodnie z 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 swobod-

nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i dziecka/dzieci danych osobowych przez Żłobek Gminny „Bajkowa Kra-

ina” w Niemcach, reprezentowany przez Dyrektora Żłobka Gminnego „Bajkowa Kraina” w Niemcach, NIP: 713-

305-66-58, REGON: 431019520, z siedzibą w Niemcach, ul. Lubelska 182, 21-025 Niemce, w celu przeprowadze-

nia procedury naboru dzieci do Żłobka Gminnego „Bajkowa Kraina” w Niemcach. 

 

……………………………………..     …………….…………………………………………… 
miejscowość, data         podpis ojca / opiekuna* matki / opiekunki* 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), 

dalej zwanego RODO, informuje się, iż: 

1. Administrator Danych. 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Żłobek Gminny „Bajkowa Kraina” z siedzibą w Niemcach przy ul. Lubelskiej 
182, 21-025 Niemce. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych. 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu 
e-mail: iod_zlobek@niemce.pl. 

3. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców. 
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi serwisowe; podmioty, którym na  podstawie  umów 
zostanie powierzone przetwarzanie danych osobowych; organy publiczne i podmioty, którym dane osobowe mogą zostać 
ujawnione jedynie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań. 

4. Cel przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, informacja o wymogu podania 
danych. 
Dane osobowe będą przetwarzane: 

 w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zadań ustawowych wynikających z przepisów prawa ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2018. poz. 603) (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisu 

prawa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (niepodanie danych 

osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji ww. celu); 
 w celu realizacji umowy na korzystanie z usług Żłobka Gminnego „Bajkowa Kraina” w Niemcach na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2018. poz. 603) w związku z art. 6 ust. 1 

lit. c - RODO; 

 zapewnienia bezpieczeństwa dzieci oraz dla ochrony mienia i zachowania tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby 

narazić Żłobek Gminny „Bajkowa Kraina” w Niemcach na szkodę, poprzez zastosowanie środków technicznych 

umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny) zgodnie z art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 966 z późn. zm.); 
 realizacja celów związanych z promocją działań poprzez udostępnianie np. na oficjalnej stronie internetowej Gminy Niemce – 

informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których dzieci brały udział, w tym także wizerunków dzieci – wymagana 

odrębna zgoda. 
 w pozostałych przypadkach – na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

5. Udostępnianie danych osobowych. 
Dostęp do danych osobowych dzieci wewnątrz struktury organizacyjnej Żłobka Gminnego „Bajkowa Kraina” w Niemcach będą 
mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy. 

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu. 
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz 

zgodnie z terminem archiwizacji wynikającym z regulacji prawnych; 
2) jeżeli wyrazili Państwo zgodę (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – dane osobowe będą przetwarzane 

do momentu wycofania zgody, ale nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celu (dla którego zostały zebrane), a także 

do czasu przedawnienia roszczeń. 
7. Prawa osób, których dane dotyczą. 

Przysługuje Państwu: 
1) prawo dostępu do swoich danych osobowych; 
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
3) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych; 
4) prawo do usunięcia powierzonych danych; 
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
6) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 
Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
do profilowania. 

9.   Przekazywanie do państw trzecich. 
  Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich. 
 
 

 

 

............................................................... 
(MIEJSCOWOŚĆ I DATA) 

 

 

 

....................................................................................... 
(PODPIS OPIEKUNÓW DZIECKA) 
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