
…………………………., dnia …............... 

 
DEKLARACJA 

kontynuowania korzystania z usług Samorządowego Żłobka „Małe Misie” 
w Wysiołku Luborzyckim w roku szkolnym 2021/2022  

 
Potwierdzam wolę kontynuowania korzystania z usług opiekuńczych w roku szkolnym 2021/2022 
w Samorządowym Żłobku „Małe Misie” w Wysiołku Luborzyckim 
 
przez moje/nasze dziecko: 

 
.......................................................................................................................................... 
Imię i nazwisko dziecka 
 

           

 
numer PESEL dziecka 

 
Deklaruję, że dziecko będzie korzystało z opieki i zajęć organizowanych w żłobku w następujących 
godzinach: 
 
 
od godz. …………………………. do godz. ………………………………… 
 

..............................................                                      .............................................. 
             podpis matki                                                                                                                   podpis ojca 

 
W celu aktualizacji i uzupełnienia danych dziecka i rodziców proszę o wypełnienie karty 
danych teleadresowych 
 
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 
 
……………………………………………………………. ………………………………………………….................... 
miejscowość zamieszkania dzielnica 
 
……………………………………………………......................................................................................…........... 
ulica, nr domu/nr mieszkania 

 
DANE RODZICÓW 
 
…………………………………………………………… ………………………………………………………............ 

…………………………………………………………… ………………………………………………………............ 

 
imię i nazwisko matki dziecka nr telefonu i e-mail 
 
…………………………………………………………… ………………………………………………………........... 

…………………………………………………………… ………………………………………………………............ 

 
imię i nazwisko ojca dziecka nr telefonu i e-mail 

Pouczenie: 
Zgodnie z postanowieniami art. 25 – 27 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 

 z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba 
ta przebywa z zamiarem stałego pobytu, przy czym miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod 

władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych. 
 

                      ..............................................                                            ........................................... 
       

           podpis matki                                                                              podpis ojca 
 



 

 

I OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENU - MATKA 

 

Oświadczam, że ja, ..........................................................................................................     (imię i nazwisko) 

Jestem zatrudniona w ...................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

1. Nie przebywam/przebywam* na urlopie macierzyńskim od-do   

2. Nie przebywam/ przebywam* na urlopie wychowawczym od-do   

3. Nie przebywam / przebywam* obecnie na urlopie bezpłatnym pow. 30dni. 

4. Nie znajduje się/znajduje się * w okresie wypowiedzenia. 

 

............................................................data i podpis matki 

*nie potrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 

II OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENU - OJCIEC 

 

Oświadczam, że ja, ..........................................................................................................     (imię i nazwisko) 

Jestem zatrudniona w ...................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

1. Nie przebywam/przebywam* na urlopie tacierzyńskim  od-do   

2. Nie przebywam/ przebywam* na urlopie wychowawczym od-do   

3. Nie przebywam / przebywam* obecnie na urlopie bezpłatnym pow. 30dni. 

4. Nie znajduje się/znajduje się * w okresie wypowiedzenia. 

 

...........................................................data i podpis ojca 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) [Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 2016.05.04] – dalej: „RODO” – niniejszym informuję iż: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz dziecka jest:  

Samorządowy Żłobek „Małe Misie” 

Wysiołek Luborzycki 160b , 32-010 Luborzyca   reprezentowane przez Dyrektora Samorządowego 

Żłobka „Małe Misie” w Wysiołku Luborzyckim 

 
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych pod adresem e-mail skarbnik.audyt@onet.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka przetwarzane będą w celu zgłoszenia dziecka do gminnego 

żłobka 

4. Podstawa prawna przetwarzania: Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3( Dz.  

U. Z 2016 r. poz. 157 z późniejszymi zmianami ,Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 

2016/679 z dnia 27.04.2016 r.  

5. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka będą przechowywane przez czas zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa w tym zakresie. 

6. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka mogą zostać przekazane do Urzędu Gminy Kocmyrzów-

Luborzyca, Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie 

7. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą przekazywane do państw trzecich. 

8. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji,  

w tym również profilowaniu. 

9. Przysługuje Pani/Panu  prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia 

danych, do ograniczenia przewarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu 

przeciw przetwarzaniu danych – przy czym realizacja tych praw musi być zgodna z przepisami prawa, 

na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz dziecka jest konieczne w celu zgłoszenia dziecka 

do żłobka prowadzonego przed Gminę Kocmyrzów-Luborzyca. 

 

Oświadczam, że przyjęłam/em do wiadomości informacje zawarte w powyższej klauzuli 
informacyjnej. 

 

 
 
 
 
 
 

...............................................                                             .............................................. 
podpis matki                                                                                                                               podpis ojca 

 

 


