
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dla celów uzupełnienia danych zawartych w
rejestrze żłobków oraz uzyskania dofinansowania na podstawie ustawy z dnia 17 listopada

2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. 2270).

Dane dotyczące dziecka uczęszczającego do żłobka:

Imię/ imiona i nazwisko dziecka

Data urodzenia dziecka

Numer PESEL dziecka
(w przypadku gdy nie nadano 
numeru PESEL - numer i serię 
dokumentu potwierdzającego 
tożsamość)
Data rozpoczęcia uczęszczania 
przez dziecko do żłobka

Data zakończenia uczęszczania 
dziecka do żłobka

Wysokość opłaty za pobyt dziecka 
w żłobku

Informację o dofinansowaniu 
miejsc opieki ze środków 
publicznych (o ile występuje)

Dane  dotyczące rodziców/opiekunów prawnych dziecka uczęszczającego do żłobka

Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego

Data urodzenia matki/opiekunki prawnej Data urodzenia ojca/opiekuna prawnego

Numer PESEL matki/opiekunki prawnej
(w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - 
numer i serię dokumentu potwierdzającego 
tożsamość)

Numer PESEL ojca/opiekuna prawnego
(w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - 
numer i serię dokumentu potwierdzającego 
tożsamość)

Adres poczty elektronicznej matki/opiekunki 
prawnej

Adres poczty elektronicznej ojca/opiekuna 
prawnego

Numer telefonu matki/opiekunki prawne Numer telefonu ojca/opiekuna prawnego



Informujemy,  iż  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Żłobek Miejski  nr  2  w

Białymstoku ( Rumiankowa 2, 15-665 Białystok). 

Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się państwo

kontaktować w drodze e-mail: j.ruszuk@wp.pl.

Dane  osobowe  przekazane  w  niniejszym  oświadczeniu   są  przetwarzane  w  celu  wypełnienia

obowiązków prawnych - wprowadzenia danych do rejestru żłobków zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego

2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 75 z późn. zm.) oraz  w celu

umieszczenia danych  osób ubiegających się o rodzinny kapitał opiekuńczy, o którym mowa w ustawie

z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym  (Dz. U. poz. 2270), osób pobierających

ten kapitał oraz członków ich rodzin albo w celu uzyskania dofinansowania o którym mowa w  art. 64c

zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021 r.

poz. 75 z późn. zm.)

Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych,  prawo  ich  sprostowania,  usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ma Pani/Pan
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych  osobowych  narusza  przepisy  RODO.  Odbiorcą  danych  może  być  podmiot  działający  na
zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania
awarii, poczta, księgowość, biura prawne.

 Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny:

*  w  przypadku  gdy  podstawę przetwarzania  danych  osobowych  stanowi  obowiązek  prawny  z art.
6 ust. 1 lit. c) RODO- z upływem 3 lat  a następnie przez czas wymagany przepisami prawa w zakresie
archiwizacji o ile wystąpi;

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym do  realizacji
obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, a odmowa udzielenia informacji może wiązać
się z rozwiązaniem umowy w sprawie korzystania z usług żłobka.
W oparciu o podane wyżej dane osobowe Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w
tym decyzji będących wynikiem profilowania. 


