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………………………., dnia …………………2020 r. 
 
 

DEKLARACJA 

kontynuacji opieki żłobkowej w Żłobku „Pluszak” w Buku 
 

Deklarujemy kontynuowanie opieki żłobkowej w roku szkolnym 2021/2022 przez moje/nasze dziecko: 
 
 

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

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(numer PESEL dziecka)                                                                         (data i miejsce urodzenia dziecka) 

 

 

Deklarujemy, że dziecko będzie korzystało z opieki i zajęć organizowanych w żłobku w następujących godzinach: 
 

 

od godz. ……………………………… do godz. ……………………………… 
 
 

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

 
 

 
W celu aktualizacji i uzupełnienia danych dziecka i rodziców proszę o wypełnienie kart danych adresowych: 

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………. 
(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

 

DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 
 

………………………………………………………………… ………………………………………. 
(imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego) (nr telefonu) 

 
 

………………………………………………………………… ………………………………………. 
(imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego) (nr telefonu) 
 

Inne uwagi : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

KLAUZULA ZGODY I OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 
 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL, dalej: „RODO”)     
informujemy, iż:  
1. Administratorem podanych danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Pluszak” Tomasz Strzelewicz, ul. 

Dobieżyńska 35D, 64-320 Buk (zwane dalej: „Przedszkolem i Żłobkiem”), e-mail: przedszkole@pluszak-buk.pl, zlobek@pluszak-
buk.pl  . 
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2. Inspektorem ochrony danych w Przedszkolu i Żłobku jest Sebastian Łabowski e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu  . 
3. Administrator przetwarza dane osobowe: 

1) dziecka: 
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających 

z obowiązującego prawa, w tym w szczególności z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U, nr 45, poz. 235 
z późniejszymi zmianami); 

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, 
c) na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z właściwymi przepisami prawa; 

2) opiekunów prawnych dziecka: 
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w związku z 

właściwymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U, nr 45, poz. 235 z 
późniejszymi zmianami); 

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z zawieraną umową, w celu prawidłowej jej realizacji; 
c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Administratora polegającymi m. in, 

na ustaleniu, dochodzeniu oraz obronie przed ewentualnymi roszczeniami. 
4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa. 
5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (w zakresie 

podstawy przetwarzania z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub do momentu zrealizowania zawartej umowy (6 ust. 1 lit. b RODO) oraz 
przez okresy przedawnienia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 

6. Przysługuje Państwu, w zakresie wynikającym z RODO, prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo 
do przenoszenia danych. 

7. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem. 

8. Dodatkowo, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, że podane dane osobowe 
przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i prowadzenia 
działalności (funkcji) opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej wobec dziecka, którego dane dotyczą, na podstawie przepisów 
Ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz 235 z późniejszymi zmianami). 

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani przekazywane do państw trzecich oraz organizacji 
międzynarodowych. 
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