
Deklaracja  o kontynuowaniu pobytu 

dziecka  

w Żłobku Gminnym w Łopusznie  

w roku szkolnym 2022/2023 

 

Deklaruję kontynuowanie pobytu córki/syna …………………………              

w Żłobku Gminnym w Łopusznie   

w roku szkolnym 2022/2023.   

  

1. Dane dziecka:  

  

Imię i nazwisko dziecka  
  

Data i miejsce urodzenia    

PESEL dziecka                        

Adres miejsca zamieszkania   

  

  

  

  

  

  

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka:  

  

  

  Matka/opiekun prawny Ojciec/opiekun prawny 

Imię i nazwisko  
    

Adres miejsca zamieszkania    

  

  

  

Adres poczty elektronicznej   

  

    

numery telefonów kontaktowych       

 

 

  

3. Deklarowany pobyt dziecka:  

  

Godziny pobytu dziecka: od ...................  do .....................  

  

 

 

 

 

 



4. Informacja o dziecku  

  

Dodatkowe dołączone do deklaracji informacje o stanie zdrowia dziecka mogące mieć 

znaczenie podczas pobytu dziecka w żłobku    

(np. stan zdrowia, orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba 

szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie, itp.)  

  

5. Oświadczenie  

  

Oświadczam, że:    

a) wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe,  

b) niezwłocznie powiadomię Dyrektora Żłobka o zmianie danych zawartych                                      

w deklaracji,  

 
 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

Zgodnie z art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że: 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Żłobek Gminny w Łopusznie, ul Konecka 12A, 26-070 Łopuszno,                                              

adres e-mail:info@zlobek-lopuszno.pl, nr. telefonu 601 229 463 

2. W Żłobku Gminnym w Łopusznie został powołany Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl). 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru do żłobka.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. rozporządzenia.   

5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotowi zapewniającemu obsługę informatyczną systemu rekrutacyjnego, z którym administrator 

zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Przetwarzanie danych osobowych w związku z przeprowadzeniem naboru do żłobka znajduje podstawę w przepisach ustawy - Prawo oświatowe. 

Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania tychże danych, gdy przystępuje do naboru.  

 

 

 

 

                Łopuszno dn.  ………………                                                          ……………………………….               

                                  (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 

                                             

                   

               

mailto:inspektor@cbi24.pl


  

  
  
  
  


