
Dane dziecka objętego opieką w żłobku 

Imię i nazwisko dziecka  …………………………………………………………………………………………………………………… 

Datę urodzenia dziecka …………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer PESEL dziecka ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość – (w przypadku gdy nie nadano numeru 

PESEL)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dane matki dziecka  

Imię i nazwisko matki …………………………………………………………………………………………………………………. 

Data urodzenia matki ……………………………………………………………………………………………………………….. 

PESEL matki………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość – (w przypadku gdy nie nadano numeru 

PESEL)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres poczty elektronicznej matki……………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu matki……………………………………………………………………………………………………………….. 

Dane ojca dziecka  

Imię i nazwisko ojca …………………………………………………………………………………………………………………. 

Data urodzenia ojca……………………………………………………………………………………………………………….. 

PESEL ojca………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość – (w przypadku gdy nie nadano numeru 

PESEL)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres poczty elektronicznej ojca ………………………………………………………………………………………………. 

Numer telefonu matki………………………………………………………………………………………………………………. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz jest Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym nr 5 z siedzibą              

w Sandomierzu, ul. Portowa 28 tel. 790 780 696  e- mail: przed5@um.sandomierz.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy pod numerem telefonu 15 644 56 80 wew. 27, adresem e- mail: 

iod@cuw.sandomierz.eu lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby administratora.  

3. Dane osobowe rodziców i dziecka, zebrane podczas procesu rekrutacji przetwarzane będą na podstawie  art. 6 ust. 1 lit c) i 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz art. 3 a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem 

w wieku do lat 3 w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki oraz w celu realizacji przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych dofinansowania, o którym mowa w art. 64 c ust. 1. ustawy – rodzinny kapitał opiekuńczy.  

4.  Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w obowiązujących przepisach prawa.  

6. Posiada Pani/ Pan prawo do żądanie od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

8. Przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne. 
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