
Szanowni Rodzice / Opiekunowie prawni dziecka 

uczęszczającego do Żłobka Miejskiego w Międzychodzie 

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

Rodzinnym Kapitele Opiekuńczym nałożono na żłobek obowiązek uzupełnienia w rejestrze żłobków i 

klubów dziecięcych danych osobowych dzieci i ich rodziców. 

W celu realizacji powyższego obowiązku proszę o podanie aktualnych danych poprzez 

wypełnienie poniższych punktów drukowanymi literami i przekazanie Dyrektorowi żłobka do dnia 

14 stycznia 2022 r.: 

1) Dane dotyczące dziecka: 

- imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………….……………………………………… 

- data urodzenia: ………………………………………………………………………………...…………………………………… 

- numer PESEL: …………………………………………………………………...……………………………………………………… 

a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego 

tożsamość: …………………………………………………………………...…………………………………………………………… 

2) Dane dotyczące matki dziecka / opiekuna prawnego: 

- imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

- data urodzenia: ………………………………………………………………………………...……………………………………… 

- numer PESEL: …………………………………………………………………...……………………………………………………… 

a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego 

tożsamość: …………………………………………………………………...…………………………………………………………… 

- adres poczty elektronicznej: …………………………………………………………………..………………………………… 

- numer telefonu: ……………………………………………………………………………….……………………………………… 

3) Dane dotyczące ojca dziecka / opiekuna prawnego: 

- imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

- data urodzenia: ………………………………………………………………………………...……………………………………… 

- numer PESEL: …………………………………………………………………...……………………………………………………… 

a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego 

tożsamość: …………………………………………………………………...…………………………………………………………… 

- adres poczty elektronicznej: …………………………………………………………………..………………………………… 

- numer telefonu: ……………………………………………………………………………….……………………………………… 

 

1. ………………………………………………………………… 

 

2. ………………………………………………………………… 

Podpis rodziców / prawnych opiekunów dziecka 



 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016), dalej "RODO", 
informuję, że:  

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek Miejski w Międzychodzie przy 

ul. Daszyńskiego 21, 64-400 Międzychód. 
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Żłobku Miejskim w Międzychodzie jest Krzysztof 

Pukaczewski, z którym można skontaktować się korzystając z adresu 
pukaczewski@hotmail.com lub listownie na adres Administratora. 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu uzupełnienia rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych o te dane w związku obowiązkami prawnymi nałożonymi na administratora przez 
ustawę z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym, co wyczerpuje legalne 
przesłanki przetwarzania danych opisane w art. 6 ust. 1 lit c RODO.  

4. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa lub podmioty, które na podstawie podpisanej umowy 
powierzenia przetwarzania danych, przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, 
w szczególności w zakresie usług wsparcia informatycznego czy prawnego. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r., w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych. 

6. Prawo osoby, której dane dotyczą obejmuje, na zasadach art. 15-21 RODO, dostęp do treści 
swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

7. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na 
przetwarzanie danych, które jest niezgodne z przepisami prawa. Organem nadzorczym 
w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2,                  
00-193 Warszawa. 

8. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 
17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Niepodanie danych osobowych 
może skutkować odmową objęcia dziecka opieką w żłobku. 
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