Szanowni Rodzice!
W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. ustawy z dnia 17 listopada 2021 r.
o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U, z 2021 r. poz. 2270), dającej możliwość
dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, proszę o przekazanie
do dnia 14 stycznia 2022 roku następujących danych:

1. Dane osobowe dziecka:

PESEL*
Imię

Drugie imię

Nazwisko

Data urodzenia

2. Dane osobowe dotyczące rodziców / opiekunów prawnych:

Dane matki/opiekunki prawnej dziecka
Imię
Nazwisko

Dane ojca/opiekuna prawnego dziecka
Imię
Nazwisko

PESEL*

PESEL*

Data urodzenia

Data urodzenia

Telefon kontaktowy

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Adres e-mail

*w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL- proszę podać numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość

podpis

ojca/opiekuna prawnego

matki/opiekuna prawnego

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek Miejski

w

Siemianowicach Śląskich, przy ul. A. Zgrzebnioka 36.
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych,
z którym można się kontaktować: abi@medialearning.pl
3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane
będą w celu wywiązania się z obowiązków prawnych nakładanych przez
ustawę z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym - Dz.U.
2021 poz. 2270.
4. Pani/Pana dane osobowe, oraz dane Pani/Pana dziecka będą przetwarzane przez
okres, gdy Pani/Pana dziecko będzie pod opieką Żłobka Miejskiego w
Siemianowicach Śląskich. Inne instytucje mające prawo do przetwarzania
Państwa danych, będą je przetwarzać przez okres jaki nakazuje im ustawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do instytucji wymienionych w
w/w ustawie.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym do uzyskania
informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii
tych danych.
8. Posiada Pani/Pan prawo do modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym,
jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania do ograniczenia ich
zakresu przetwarzania.
9. Posiada Pani/Pan prawo do całkowitego usunięcia swoich danych („prawo do
bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania
prawne.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznym decyzjom opartym
na profilowaniu.
11. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego
przetwarzanych danych osobowych.
12. Posiada Pani/Pan prawo do przeniesienia danych do innego Administratora
Danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą
umową.
13. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, który
zajmuje się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana lub danych Pani/Pana dziecka narusza przepisy o
ochronie danych osobowych.

