
 

POTWIERDZENIE WOLI * 

przyjęcia dziecka  

do Gminnego Żłobka w Kleszczowie  

w roku szkolnym 2021/2022 

 

Potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka do Gminnego Żłobka w Kleszczowie w roku szkolnym 

2021/2022. 

 

……………………………………………… 
          (imię i nazwisko dziecka) 

……………………………………………… 

          (data i miejsce urodzenia) 

 ……………………………………………. 

……………………………………………… 

           (adres zamieszkania) 

     

 Oświadczam, że  

• zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz praw mi przysługujących. 

• posiadam pełną władzę rodzicielską lub w przypadku ograniczenia władzy w zakresie 

umożliwiającym skuteczne złożenie oświadczenia.  

                                                 

              

Kleszczów, dnia ………………………                       ………………………………………… 
                                                                                                            (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

*złożenie potwierdzenia woli przyjęcia dotyczy dzieci zakwalifikowanych do żłobka 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna  
Poniższa klauzula zawiera informacje wymagane z art. 13 i 14 z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 – RODO. I ma na celu wypełnienie obowiązku informacyjnego względem osób, których dane są 

przetwarzane. 

 

Kto jest Administratorem danych osobowych? 

Administratorem danych osobowych jest Gminny Żłobek w Kleszczowie.  

 

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych? 

• Celem przetwarzania jest spełnienie obowiązku ustawowego w zakresie rekrutacji, zapewnienia opieki                  

i kształcenia dzieci.  

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?  

• Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. obowiązku prawnego w szczególności 

wymogów ustaw: o opiece nad dziećmi wieku do lat 3, o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe? 

• Dane przetwarzane w związku z realizacją zadań ustawowych, przechowywane są przez okres 

uczęszczania dziecka do żłobka oraz archiwizowane przez 5 lat po zakończeniu procesu edukacji                             

w żłobku. W szczególnych przypadkach, dane mogą być archiwizowane przez dłuższy okres, zgodnie                     

z obowiązującymi przepisami prawa.  

 

Kto jest odbiorcą danych osobowych? 

Odbiorcami są:  

• Organy władzy publicznej, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 

władzy publicznej, których zadania wynikają z przepisów prawa np.:  Gmina Kleszczów, kuratoria oświaty, 

inne placówki oświatowe.  

 

Jakie masz prawa? 

• Masz prawo dostępu do danych osobowych tj. informacji czy Administrator przetwarza dane i w jaki 

sposób.  

• Sprostowania tych danych, jeśli są nieprawidłowe.  

• Usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jeżeli zachodzi jedna z przesłanek wymienionych w art. 17 

i art. 18 RODO. 

• Wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

Czy musisz podawać dane osobowe? 

Podanie danych osobowych w zakresie rekrutacji i realizacji obowiązków ustawowych jest wymagane. Niepodanie 

danych skutkuje nieprzyjęciem dziecka do żłobka.  

 

W jaki sposób możesz uzyskać informacje o przetwarzaniu danych osobowych? 

W celu uzyskania szczegółowych informacji, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając 

korespondencje na adres e-mail inspektor@skrzynka-rodo.net.pl lub na adres e-mail Administratora 

sekretariat@zlobekkleszczow.pl oraz adres pocztowy ul. Jagodowa 4, 97-410 Kleszczów.  

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, są dostępne również na stronie zlobekkleszczow.pl w zakładce 

ochrona danych osobowych oraz w sekretariacie żłobka.  
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