
WSTĘPNY WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŻŁOBKA 

 

Imię (imiona)i nazwisko dziecka  

Data urodzenia dziecka  

Adres miejsca zamieszkania dziecka  

Miejscowość: …………………………..…..…  

Gmina: ……………..…….………………….. 

Ulica. ……………………………………… nr ….../…… 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów 

prawnych dziecka 

Matki/opiekuna 

prawnego 

Ojca/opiekuna prawnego 

  

Adres miejsca zamieszkania rodziców/ 

opiekunów dziecka (miejscowość, ulica, gmina) 

  

Nr telefonu rodziców/opiekunów prawnych 

dziecka  

 

 

 

Preferowany termin zapisania dziecka do żłobka  

Informacja!!! 
Przewidywany termin uruchomienia żłobka- wrzesień 2019r lub styczeń 2020 rok. 

Szacunkowy  koszt pobytu dziecka w żłobku ponoszony przez rodziców to kwota od 350 zł do 500 zł 

miesięcznie. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Niegowa, ul Sobieskiego 1,42-320 Niegowa  

zwana dalej Administratorem;  

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania wstępnego zapotrzebowania na 

uruchomienie żłobka na terenie Gminy Niegowa. Do zbierania danych upoważnia się Przedszkole 

Publiczne w Niegowie. 

3) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu 

wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia 

zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

4) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  niezbędny do uruchomienia działalności 

żłobka na terenie gminy, po tym okresie na Pana/Pani wniosek zostaną zwrócone lub zniszczone. 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodna z RODO 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka przez administratora danych 

Gminę Niegowa z siedzibą w Niegowie, ul. Sobieskiego 1 oraz wytypowanej jednostki organizacyjnej gminy                      

w celu wstępnego rozeznania zapotrzebowania na uruchomienie żłobka. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 

danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że jestem świadoma/y, że złożona deklaracja jest deklaracją wstępną składaną w celu rozeznania 

przez gminę zapotrzebowania na uruchomienie żłobka. Złożenie wniosku na tym etapie nie skutkuje przyjęciem 

lub nie przyjęciem dziecka do żłobka. 

 

Data ………………2019 r. Czytelny podpis rodzica (matki/opiekunki prawnej) …………………………… 

Data ………………2019 r. Czytelny podpis rodzica (ojca/opiekuna prawnego) ……………………………. 


