
INFORMACJA 
o potrzebie przyjęcia dziecka do Żłobka Miejskiego w Poniatowej 

 
 

DANE DZIECKA 
Imię i nazwisko:  ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Miejsce zamieszkania:  ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Data urodzenia:  ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

1. Preferowane godziny pobytu dziecka w Żłobku: od godziny ……………… do godziny ……………… 
 

2. Kto aktualnie sprawuje dzienną opiekę nad dzieckiem? 

  matka dziecka  

 ojciec dziecka 

 dziadkowie dziecka  

 niania  

 inne (proszę wpisać jakie): ………………………………………………………………………………………………..... 
 

3. Z jakiego powodu zamierza Pan/Pani posłać dziecko do żłobka? 

 znalezienie pracy 

 powrót do pracy po urlopie macierzyńskim/ tacierzyńskim  

 powrót do pracy rodzica przebywającego na urlopie wychowawczym  

 brak możliwości opieki nad dzieckiem z powodu wykonywanej przez rodzica pracy 

 inne (proszę wpisać jakie): …………………………………………………………………………………………………. 
 
 
DANE KONTAKTOWE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA 
 
Nr telefonu: ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Informację proszę złożyć w Urzędzie Miejskim w Poniatowej ul. Młodzieżowa 2 - Punkt 
Obsługi Interesanta, do dnia 09.12.2019 r. 
 
Informacja nie jest wiążąca dla żadnej ze stron. Przedmiotowy wniosek służy prawidłowemu 
rozpoznaniu potrzeb rodziców/opiekunów prawnych. Przyjęcia dziecka do Żłobka nastąpi po 
przedłożeniu „Karty Zgłoszenia”, która zostanie rozpatrzona zgodnie z warunkami przyjmowania 
dzieci do żłobka, określonymi w Statucie Żłobka oraz szczegółowymi zasadami rekrutacji określonymi 
w „Regulaminie rekrutacji”. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w w/w Informacji w celu 
przeprowadzenia wstępnego naboru do Żłobka Miejskiego w Poniatowej. 
 
 
        …………………………………………………………. 
        (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 



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 (Dz. U. UE 
L.2016.119.1) informuję, że:  
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Poniatowej 
jest Gmina Poniatowa, reprezentowana przez Burmistrza Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 
Poniatowa.   
2) Kontakt z Panią Pauliną Sławicką – Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: 
iod@pcat.pl  
3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu: - wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na Administratorze;  
– wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej powierzonej Administratorowi;  
- w innych przypadkach Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie 
wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.   
4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie:  
- podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;  
- podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej 
umowy powierzenia (tzw. podmioty przetwarzające).  
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w 
pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach prawa.  
6) Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie wniesienia sprzeciwu wobec 
takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.   
7) W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody 
przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.   
8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie 
Miejskim w Poniatowej. Przy czym podanie danych jest:  
- obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;   
- dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub ma na celu zawarcie umowy.  
9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.   


