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Szanowni Rodzice / Opiekunowie prawni 

dziecka uczęszczającego do Żłobka Gminnego w Jaczowie 

 
W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2022 r. Ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o Rodzinnym Kapitele 

Opiekuńczym (RKO) (Dz.U. 2021r., poz. 2270), zgodnie z art. 53 ust. 1 i 2 ustawy o RKO nałożono obowiązek 

uzupełnienia danych osobowych dotyczących dzieci i ich rodziców w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.3a ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 

3 w związku z ust.1 - „[…] w celu realizacji przez ZUS dofinansowania, o którym mowa w art. 64 ust.1.”  

W celu realizacji przez ZUS w/w ustawy proszę o uzupełnienia danych wpisanych we „Wniosku o przyjęcie 

dziecka do żłobka” – o ile dane te uległy zmianie albo nie zostały do tej pory przekazane przez rodziców.  

Proszę o wypełnienie poniższych punktów drukowanymi literami i przekazanie Dyrektorowi Żłobka  

do dnia 14 stycznia 2022 r.: 

 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

PESEL* 
 

 
          

Imię*   

Nazwisko*  Data urodzenia*  
 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Opiekun 

(właściwe zakreślić) 
Rodzic 

Opiekun 

prawny 

Nie udzieli 

informacji 
Nie żyje Nieznany 

Rodzic 

mieszka za 

granicą 

Imię*  

Nazwisko*  

PESEL* 
 

 
          

W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i seria dokumentu 

potwierdzającego tożsamość 
 

Data urodzenia*  

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Numer telefonu*  

Adres poczty elektronicznej*  

 

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Opiekun 

(właściwe zakreślić) 
Rodzic 

Opiekun 

prawny 

Nie udzieli 

informacji 
Nie żyje Nieznany 

Rodzic 

mieszka za 

granicą 

Imię*  

Nazwisko*  

PESEL* 
 

 
          

W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i seria dokumentu 

potwierdzającego tożsamość 
 

Data urodzenia*  

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Numer telefonu*  

Adres poczty elektronicznej*  

*oznaczone pola wymagane 

Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

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

podpis matki lub opiekunki prawnej                                                                podpis ojca lub opiekuna prawnego 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

W związku 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 (RODO) informujemy, 

że: 

 

1. Administratorem danych osobowych kandydata oraz jego rodziców/opiekunów prawnych jest Żłobek Gminny 

w Jaczowie, ul. Główna 21 L, 67-210 Jaczów. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa 

danych osobowych można skontaktować się bezpośrednio z administratorem: tel. 76 831 29 35 lub  

z  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Jędrzej Bajer, numer telefonu: 533 80 70 40, adres email: 

iod@odoplus.pl. 

2. Dane osobowe kandydata oraz jego  rodziców/ opiekunów prawnych będą przetwarzane w celu realizacji 

przez ZUS dofinansowania. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.3a ust. 2 ustawy  

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, oraz Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o Rodzinnym Kapitale 

Opiekuńczym (RKO) (Dz.U. 2021r., poz. 2270), zgodnie z art. 53 ust. 1 i 2 ustawy o RKO 

3. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, oraz 

organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa. 

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

5. Rodzicom/opiekunom prawnym  przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka oraz swoich, 

żądania ich sprostowania lub usunięcia. 

6. Dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu 

na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. 

7. Jedyną podstawą prawną przetwarzania danych  jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, nie przysługuje prawo do 

przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO. 

8. W toku przetwarzania danych  nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do 

profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i ust. 4 RODO 

9. Rodzicom/opiekunom prawnym dziecka, w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych narusza 

obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 

RODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa    

10. Podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne w celu otrzymania dofinansowania, 

 

Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, 

 

 

Zapoznałam/ zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń. 

 

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

Podpis matki lub opiekunki prawnej                                                          podpis ojca lub opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 


