
DEKLARACJA 

O KONTYNUOWANIU  UCZĘSZCZANIA DZIECKA  

DO ŻŁOBKA GMINNEGO W POLANOWIE 

w roku szkolnym 2022/2023 

 
Prosimy o wypełnienie niniejszej karty, jeśli potwierdzają Państwo wolę korzystania                                    

z oferty naszego żłobka w kolejnym roku szkolnym.                                                                                             

Termin składania: 28.03.2022 r. – 08.04.2022 r. 

Złożenie oświadczenia jest podstawą do podpisania umowy na świadczenie usług przez  

żłobek na kolejny rok szkolny. W celu zaktualizowania danych, prosimy też o wskazanie 

poniższych danych. 

 

 

Potwierdzam wolę uczęszczania mojego dziecka do żłobka                                                    

od dnia 01.09.2022 r. 

 

DANE DZIECKA 

Imię/imiona  

Nazwisko  

PESEL            

Data i miejsce 

urodzenia 
 

Adres miejsca 

zamieszkania 

 

 

  

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 Matka/opiekun prawny Ojciec/opiekun prawny 

Imię i nazwisko   

Adres miejsca zamieszkania 

Kod pocztowy   

Miejscowość   

Ulica   

Numer domu/mieszkania   

Adres poczty elektronicznej   

Numer telefonu   

Miejsce pracy rodziców lub 

miejsce pobierania nauki               

w szkole lub szkole wyższej 

przez rodziców 

  

Informacja o stanie zdrowia 

dziecka, stosowanej diecie               

i rozwoju psychofizycznym 

np. alergie, wady rozwojowe 

  

 
¹Zgodnie z art.3a.1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3                                            

(tekst jednolity: Dz.U. z 2021, poz. 75) 



Deklaruję, że moje dziecko nadal będzie uczęszczało do Żłobka Gminnego w Polanowie                            

w roku szkolnym 2022/2023 : 

 będzie korzystało z usług żłobka w następujących godzinach (właściwe zaznaczyć 

wpisując „X” w kratkę): 

 od 6:00 do 16:00 (10 godzin dziennie); 

 w innych od ……………. do …………….; 

 będzie korzystało z posiłków (właściwe zaznaczyć wpisując „X” w kratkę): 

 śniadanie 

 obiad  

 podwieczorek 

 

Upoważniam do odbioru mojego dziecka, następujące osoby (poza rodzicami /opiekunami 

prawnymi): 

1. …………………………………………… 

2. …………………………………………… 

3. …………………………………………… 

4. …………………………………………… 

5. …………………………………………… 

 

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka,  

od momentu jego odbioru przez wskazaną, upoważnioną przez nas osobę. 

 

Zobowiązuję się do: 

 przestrzegania postanowień Statutu żłobka; 

 regularnego uiszczania wymaganych opłat w wyznaczonym terminie; 

 uczestniczenia w zebraniach rodziców;  

 przyprowadzania i odbierania dziecka ze żłobka osobiście lub przez osobę zgłoszoną 

powyżej, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo; 

 niezwłocznego informowania żłobka na piśmie o zmianach danych osobowych 

(nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej); 

 

Oświadczam, że informacje przedstawione w niniejszej karcie zgłoszenia 

są zgodne ze stanem faktycznym. 

 
 

 

Polanów, dnia……………................                

 

 

……………………………………    …………………………………… 

(podpis matki/opiekuna prawnego)       (podpis ojca/opiekuna prawnego) 

         

 

 

 

² Zgodnie z art.233§ 1. Kodeksu karnego - kto, składając zeznania mające za dowód  w postepowaniu 

sądowym lub w innym postepowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja 

prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.                                                              
 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW W PROCESIE REKRUTACJI 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka jest Żłobek 

Gminny w Polanowie, ul. Stawna 3, 76-010 Polanów. 

2) Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych – Pana Mateusza Zarychtę, z którym                                 

w sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: 

iod@epomerania.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pani/Pana dziecka będą przetwarzane na potrzeby 

procesu rekrutacji dzieci do żłobka. Podstawą jest: 

a) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w karcie 

zgłoszenia, 

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na placówce. 

4) Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

5) Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu rekrutacyjnego. 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych swojego dziecka oraz 

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8) Podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla udziału w procesie rekrutacji 

do żłobka. 

 

 

 

 

Zapoznałem się 

 

………………………………………….……… 

   (podpis rodzica dziecka lub opiekuna prawnego) 

 

 

mailto:iod@epomerania.pl

