
Drodzy rodzice! 

Do 14 stycznia 2022. 
Rodzice dzieci objętych opieką w żłobku, klubie dziecięcym 
lub opieką opiekuna dziennego są obowiązani do przekazania, 
do dnia 14 stycznia 2022 r., podmiotowi prowadzącemu 
odpowiednio żłobek, następujących danych: 

 numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka 
– w przypadku gdy dziecku nie nadano numeru PESEL 

 daty urodzenia rodziców 

 numery i serie dokumentów potwierdzających tożsamość 
rodziców – w przypadku gdy rodzicom nie nadano numeru 
PESEL 

 adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców – o ile 
dane te uległy zmianie albo nie zostały przekazane 
przez rodziców dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie 
dziecięcym podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek, 
lub klub dziecięcy 

Wypełniony formularz proszę przynieść w zaklejonej kopercie 
do żłobka . 

 

Z poważaniem 

Dyrektor żłobka Wesołe Bąbelki 

Tamara Szczekot  

16.12.2021r 
 

 

 



 
 
 
 

                                                                               OŚWIADCZENIE 

 

                                                                                              

     Rodzic/opiekun prawny oświadcza, że  : 

1. Został  poinformowany o tym, iż: 

 

a) administratorem podanych przez niego danych osobowych, w 

szczególności jego danych, danych dziecka, danych drugiego z 

rodziców /opiekunów prawnych jest Niepubliczny  Językowy  

Żłobek ,, Wesołe Bąbelki” Tamara Szczekot  z siedziba we 

Wrocławiu przy ul. Pilczycka 100A ½ , 54-150 Wrocław, 

b) dane osobowe zbierane są w celach przeprowadzenia 

procedury rekrutacji do żłobka , jak również zawarcia i 

wykonywania umowy, w tym egzekucji roszczeń,  

c) dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim w 

celach związanych z kontrolą dostępu i naliczaniem opłat  , jak 

również w celu dochodzenia roszczeń związanych z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, 

Imię i nazwisko 
rodzica/opiekuna 

 

Adres korespondencyjny 
(ulica, kod pocztowy) 

 

Numer telefonu  
 

Adres poczty elektronicznej  
 

Seria dowodu osobistego lub   
 

PESEL  
 

Imię i nazwisko zapisywanego 
dziecka 

 

Data ur. dziecka  
 

PESEL dziecka  
 



d) posiada prawo dostępu do treści podanych danych 

osobowych oraz poprawiania ,  

2. dane osobowe zostały  podane przez niego dobrowolnie , 

3. podaje następujące dane do porozumiewania się za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej: 

 

a) adres e- mail: ( drukowanymi literami)…………………………… 

 

b) numer telefonu komórkowego : ……………………………………….. 

 

1. Rodzic / opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie 

swojego wizerunku, wizerunku dziecka, wizerunku drugiego z 

rodziców/ opiekunów prawnych oraz innych osób wskazanych 

w karcie naboru dziecka lub umowie. 

2. Rodzic / opiekun prawny wyraża  zgodę na przetwarzanie 

swojego  wizerunku, wizerunku dziecka, wizerunku drugiego z  

rodziców/opiekunów prawnych oraz osób wskazanych w 

karcie naboru dziecka lub umowie. 

3. Rodzic / opiekun prawny wyraża  zgodę na przesyłanie za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji 

i dokumentów związanych z procedurą rekrutacji, zawarciem i 

wykonaniem umowy, w tym również związanych z procedurą  

rekrutacji, zawarciem i wykonaniem umowy, w tym również  

związanych  z egzekucją roszczeń lub rozliczeniem finansowym 

stron po rozwiązaniu umowy. Za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej mogą być  w szczególności 

przesyłane informacje i dokumenty związane z następującymi 

bieżącymi sprawami:  stanem zdrowia lub zachowaniem 

dziecka , nieobecnością dziecka w żłobku oraz naliczaniem lub 



uiszczeniem opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku, w 

tym m.in. korespondencja zawierająca faktury, przypomnienia 

o terminie zapłaty lub wezwania do zapłaty. 

4. Rodzic / opiekun prawny wyraża zgodę na przesłanie za 

pośrednictwem  środków  komunikacji elektronicznej 

informacji i dokumentów handlowych, marketingowych lub 

promocyjnych. 

5. Rodzic ma prawo żądać od Niepublicznego Językowego  Żłobka 

,, Wesołe Bąbelki” Tamara Szczekot  dostępu do jego danych 

osobowych i danych osobowych dziecka, ich sprostowania , 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także ma prawo 

zgłosić sprzeciw wobec ich przetwarzania lub wnieść do organu  

nadzorującego  w związku z nieprawidłowościami  w 

przetwarzaniu danych osobowych. 

6. W każdym czasie Rodzic ma prawo cofnąć zgodę na 

przetwarzanie jego danych osobowych i danych osobowych 

dziecka. 

7. Niepubliczny Językowy   Żłobek ,, Wesołe  Bąbelki” Tamara 

Szczekot    zobowiązuje się  usunąć dane osobowe Rodzica i 

dziecka w przypadku cofnięcia przez niego zgody na 

przetwarzanie jego danych. 

                                                       

                                                                                       

…………………………....  

                                                                                     Podpis 

rodzica/opiekuna prawnego        

 


