
Szanowni Rodzice/Opiekunowie Prawni dziecka uczęszczającego 

do Żłobka Miejskiego w Czeladzi 

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

o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym  nałożono obowiązek uzupełnienia danych osobowych 

dzieci  i ich rodziców. 

 
W celu realizacji przez ZUS w/w ustawy  proszę o uzupełnienie danych wpisanych w  „Karcie 

zgłoszenia dziecka do Żłobka Miejskiego w Czeladzi”, proszę o wypełnienie poniższych 

punktów drukowanymi literami i przekazanie do Sekretariatu Żłobka Miejskiego 

w Czeladzi 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………………………………………………………………………………….. 

 
               
 
 
 
                                                                                                      …………………………………………………………………. 
                                                                                                    Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 
                                                                                          
 
 
 



 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Zgodnie z  art. 13  ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (dalej: RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1, ze zm.) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta czeladź, ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź, tel.: (32) 76 37 900, e-
mail: czeladz@um,.czeladz.pl (dalej: Administrator). 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym przez 
Administratora  inspektorem ochrony danych, listownie na adres siedziby Administratora z dopiskiem "IOD”, oraz mailowo: 
iodo@marwikpoland.pl 

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu uzupełnienia przez podmiot prowadzący 
żłobek, danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. 

4. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze, w związku z  art. 53 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym.  

5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane  do państw trzecich lub  organizacji międzynarodowych, oraz nie będą stanowiły 
podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na  profilowaniu. 

6. Przysługuje Pani/Panu: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z 

tego prawa, 
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 

7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały pozyskane, tj. przez okres 
wynikający z przepisów prawa; 

8. Odbiorcą danych będzie Minister Właściwy ds. Rodziny oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w celu  weryfikacji 
wniosków o ustalenie prawa do dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1 Ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o 
rodzinnym kapitale opiekuńczym.  Dostęp do danych posiada również Dyrektor Żłobka, którego Administrator jako podmiot 

prowadzący Żłobek upoważnił pisemnie do pozyskania od Pani/Pana danych niezbędnych do uzupełnienia informacji zawartych w 

rejestrze.   
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości 

uzupełnienia przez Administratora – podmiot prowadzący Żłobek, danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych; 

 
         
 


