
……………………………………… 

data, miejscowość 

 

................................................................................... 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka 
 
 
……………………………………………………………….…….……… 
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji 
 
…………………………………………………….……………...……… 
Numer telefonu w związku z rekrutacją 
 

 

Podanie o przyjęcie do Żłobka Gminnego w Wysokiej/Kobierzycach* 

 

Proszę o przyjęcie do Żłobka Gminnego w Wysokiej/Kobierzycach* 

 mojego dziecka………….……………………………………………….……………………………….……………..…....,  
                                                                                 (imię i nazwisko dziecka)  

 

urodzonego dnia…………………….…………….……………od dnia ………………………..…………………….….. 
                                                        (data urodzenia dziecka)                                                          (planowana data rozpoczęcia pobytu w żłobku) 

 
 

Spełniam następujące kryteria pierwszeństwa przyjęcia do żłobka: 

1. Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni/rodzic samotnie je 
wychowujący pracują zawodowo w wymiarze pełnego etatu, prowadzą 
pozarolniczą działalność gospodarczą, prowadzą gospodarstwo rolne, 
studiują w systemie dziennym 

 

2. Niepełnosprawność dziecka.  

3. Wielodzietność rodziny kandydata (rodzina, która posiada minimum troje 
dzieci) 

 

4. Zgłoszenie do żłobka dwoje lub więcej dzieci  

5. Zgłoszenie do żłobka dziecka posiadającego rodzeństwo w wieku do 18 
roku życia. 

 

 

Dodatkowe informacje: 

 

 

 

Nie wymagam pisemnej odpowiedzi. 

Oświadczam, że podane we wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Podanie nieprawdziwych 

informacji skutkuje skreśleniem z listy rekrutacyjnej. 

 

……………………………………………………….. 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

*  niepotrzebne skreślić 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA DZIECI 

 

1. Administratorem Twoich danych oraz danych Twojego dziecka jest Kobierzycki Zespół Żłobków z siedzibą w 

Kobierzycach ul. Robotnicza 19a.  

 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Kobierzyckim Zespole Żłobków możliwy jest poprzez adres email: 

iodo@kobierzyckizz.pl 

 

3. Odbiorcami Twoich danych będą: 

 Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia danych 

 Organ prowadzący, tj. Urząd Gminy w Kobierzycach 

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe, kurierskie lub prawne 

na rzecz administratora. 

 

4. Twoje dane oraz dane Twojego dziecka przetwarzane będą celu przeprowadzenia procesu rekrutacji: 

 w zakresie wskazanym w przepisach prawa tj.  ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3 art. 3a (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 

oraz w przypadku szczególnej kategorii danych (np. orzeczenia o niepełnosprawności) art. 9 ust. 2 lit. g 

RODO 

 dane będę przetwarzane także na podstawie art. 6 ust. 1  lit b) RODO -  przetwarzanie jest niezbędne 

do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą 

 dane przetwarzane będą także w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie 

art. 6, ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w 

interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi 

 

5. Podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Ewentualnie inne dane, tj. 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka w rodzinie podawane jest dobrowolnie.  

 

6. Twoje dane oraz dane Twojego dziecka będą przechowywane / przetwarzane w związku z rekrutacją przez 

okres 5 lat od dnia zakończenia rekrutacji. 

  

7. W przypadku wyrażenia zgody dane będą przetwarzane w celu informowania o możliwości przyjęcia do żłobka 

na czas nieobecności innego dziecka, zgodnie z art. 18b ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na informowanie mnie o możliwości przyjęcia dziecka do żłobka na czas nieobecności 

innego dziecka na podstawie art. 18b ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz do przetwarzania danych 

w tym celu 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. (data i podpis) 

 

8. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, cofnięcia zgody, prawo wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do UODO – ul. Stawki 2,  

00-193 Warszawa, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych Ciebie dotyczących narusza obowiązujące przepisy. 

 

 

 

Kobierzyce/Wysoka,  dnia ………….                 ..................................................      ...............................................  

                                                                                        Imię i nazwisko                          Podpis 

 


