
 

 

DEKLARACJA INTENCYJNA DOTYCZĄCA UMIESZCZENIA DZIECKA                         

W PUBLICZNYM ŻŁOBKU W PRÓSZKOWIE 
 

Imię (imiona) i nazwisko dziecka 
  

Data urodzenia dziecka 
  

Adres zamieszkania dziecka 

  

Imiona i nazwiska 
rodziców/opiekunów prawnych 
dziecka 

Matki/opiekuna prawnego Ojca /opiekuna prawnego 

    

Adres zamieszkania rodziców/ 
opiekunów dziecka 

    

Nr telefonu rodziców/opiekunów 
prawnych dziecka     

Przypuszczalny termin od którego 
dziecko będzie uczęszczać do 
żłobka                                                      
(nie wcześniej niż 01.02.2020 r.)   

Czas pobytu dziecka w żłobku  
(podajemy pełne godziny,                           
np. 6.30-14.30) od godz.                            do godz. 

 
Informacja: 

Przewidywany termin uruchomienia żłobka: 1 luty 2020 r. 

W dniu przyjęcia do żłobka dziecko musi mieć ukończony 12 miesiąc życia. 

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 pierwszeństwo w przyjęciu 

do Żłobka mają dzieci: 

1) z orzeczeniem o niepełnosprawności; 

2) z rodzin wielodzietnych. 

 

Złożenie deklaracji nie jest tożsame ze złożeniem wniosku o przyjęcie i umieszczeniem 

dziecka w placówce! Pozostałe kryteria naboru zostaną określone w uchwale w sprawie 

utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Prószków pod nazwą Publiczny Żłobek  

w Prószkowie i nadania jej statutu.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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, zwanego dalej „RODO”, informuje 

się, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrza Prószkowa z siedzibą przy ul. Opolskiej 17, 

46-060 Prószków, adres e-mail: ug@proszkow.pl, tel. 77/40-13-700; 

2) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c i lit. e 

RODO, w celu związanym ze wstępną rekrutacją dzieci do nowo tworzonego Publicznego Żłobka w 

Prószkowie; 

3) sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Prószkowie: adres 

korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych, 

46-060 Prószków  ul. Opolska 17, adres e-mail: iod@proszkow.pl, tel. 77/40-13-718; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały 

pozyskane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa; 

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, 

jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani /Pana danych osobowych; 

6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy RODO; 

7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne; brak podania danych osobowych skutkuje 

odmową udziału w konsultacjach w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Prószkowa na rok 2019; 

8) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom danych w przypadkach przewidzianych 

w obowiązujących przepisach prawa (w tym organom kontroli i ochrony prawa); 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 

Potwierdzam, iż zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną RODO dotyczącą praw i obowiązków związanych  

z przetwarzaniem podanych przeze mnie danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych 

przeze mnie moich danych osobowych przez Burmistrza Prószkowa, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, w celach  

i na zasadach określonych w przedstawionej klauzuli informacyjnej, zgodnie z przepisami 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. 

Data…………………Podpis rodzica (matki/opiekuna prawnego)…………………………………………. 

Data…………………Podpis rodzica (ojca/opiekuna prawnego)…………………..…………...………..…. 

OŚWIADCZENIE  

Oświadczam, że jestem świadoma/y, że złożony wniosek jest wnioskiem wstępnym składanym w celu 

rozeznania przez gminę zapotrzebowania na miejsca w nowo tworzonym Publicznym Żłobku w Prószkowie. 

Złożenie wniosku na tym etapie nie skutkuje przyjęciem lub nie przyjęciem dziecka do żłobka.  

Data…………………Podpis rodzica (matki/opiekuna prawnego)…………………………………………. 

Data…………………Podpis rodzica (ojca/opiekuna prawnego)…………………..…………...………..…. 

 

 

 

 


