
Zał. Nr 2   
do Zarządzenia Nr 9/2023

Dyrektora Zespołu Żłobków Samorządowych Gminy Rzgów
 z dnia 23 marca Marca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji do Zespołu Żłobków Samorządowych Gminy Rzgów
przy ul. Edukacyjnej 8 

Wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka Gminnego w Guzewie / Rzgowie / Tadzinie*

I. DANE DOTYCZĄCE DZIECKA

1. Imię i nazwisko dziecka………………….……………………..……………………..……..

2. Data urodzenia ………………………………………………….............................................

( dzień – miesiąc – rok )

3. PESEL………………………….…………………………………………………………..…

4. Adres zamieszkania ………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………...…

( gmina, miejscowość, ulica, numer domu / mieszkania )

5. Przewidywany dzienny czas pobytu (maksymalnie do 10 godzin)  

dziecka od godz. ………..……...…………………...…...do godz ……...…………………….

6. Rodzaj diety dziecka …………………………………………………………………..…….

Dane dotyczące rodziców/opiekunów prawnych:

Rodzice/opiekunowie
prawni

Matka Ojciec

Imię i nazwisko

Nr PESEL

Adres zamieszkania

Adres miejsca pracy

Telefon kontaktowy

Adres poczty elektronicznej 

* należy podkreślić właściwą odpowiedź
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II. OŚWIADCZENIA

Oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w rekrutacji :

1. Proszę wybrać właściwe:

□ przebywam na urlopie macierzyńskim / rodzicielskim i sprawuję opiekę nad dzieckiem  

do lat 3 natomiast drugi rodzic pracuje zawodowo;

□ oboje pracujemy zawodowo, sprawujemy opiekę nad dzieckiem do lat 3;

□ jestem  samotnym  rodzicem,  przebywam  na  urlopie  macierzyńskim  /  rodzicielskim  

i sprawuję opiekę nad dzieckiem do lat 3;

□ jestem samotnym rodzicem, pracuję zawodowo i sprawuję opiekę nad dzieckiem do lat 3;

2. Oświadczam, iż  zamieszkuję w  Gminie  Rzgów  (woj.  łódzkie)  w  rozumieniu

przepisów  Kodeksu  Cywilnego  tj.  Miejscem  zamieszkania  osoby  fizycznej  jest

miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

3. Oświadczam,  że  równocześnie  złożyłam/em  lub  zamierzam  złożyć   wniosek do

Żłobka / Żłobków*: 

 Gminnego w Guzewie / Rzgowie / Tadzinie* 

   Jako pierwszy wybieram Żłobek Gminny w Guzewie / Rzgowie / Tadzinie*

4. Oświadczam, że moje dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej : TAK/NIE*

5. Oświadczam, iż  dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności 

TAK / NIE*, Jeśli TAK , to jakim……………………………………………..

6. Oświadczam, iż zapoznałam/łem się z Regulamin Rekrutacji do  

Zespołu Żłobków Samorządowych Gminy Rzgów w Guzewie przy ul. Edukacyjnej 8

Uprzedzony/na o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 6 Kodeksu Karnego,

potwierdzam własnoręcznym podpisem zgodność z prawdą informacji oraz danych

przedstawionych we wniosku. 

………………………………………………………………………………………………

( miejscowość, data, podpis matki/ opiekunki prawnej, ojca/ opiekuna prawnego dziecka )

* należy podkreślić właściwą odpowiedź
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Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych

osobowych,  oraz  danych  osobowych  dziecka  zawartych  w  dokumentach  związanych  z

rekrutacją  do  Zespołu  Żłobków  Samorządowych  Gminy  Rzgów  z  siedzibą  w  Guzewie,

Guzew  ul.  Edukacyjna  8,  95-030  Rzgów  w  skład  którego  wchodzą:  Żłobek  Gminny  w

Guzewie  z  siedzibą  w  Guzewie,  ul.  Edukacyjna  8,  95-030  Rzgów,  Żłobek  Gminny  w

Rzgowie, ul. Letniskowa 6, 95-030 Rzgów oraz Żłobek Gminny w Tadzinie, Tadzin 24A,  

95-030 Rzgów*;

………………………………………………………………………………………………

( miejscowość, data, podpis matki/ opiekunki prawnej, ojca/ opiekuna prawnego dziecka )

* należy podkreślić właściwą odpowiedź
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie

prowadzenia rekrutacji dzieci do Zespołu Żłobków Samorządowych Gminy Rzgów 

Na  podstawie  art.  13  ust.  1  i  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)

2016/679  z  dnia  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 (Dz. U. UE.L. 2016.119.1, dalej jako RODO), informuję, że:

1. Administratorem Pani  /  Pana  danych  osobowych  oraz  danych  osobowych  dziecka

zawartych  w  dokumentach  związanych  z  rekrutacją  jest  Zespół  Żłobków

Samorządowych Gminy Rzgów z  siedzibą  w Guzewie,  Guzew ul.  Edukacyjna  8,  

95-030 Rzgów w skład którego wchodzą:

Żłobek Gminny w Guzewie z siedzibą w Guzewie, ul. Edukacyjna 8, 95-030 Rzgów, 

Żłobek  Gminny  w  Rzgowie,  ul.  Letniskowa  6,  95-030  Rzgów  oraz  

Żłobek Gminny w Tadzinie, Tadzin 24A, 95-030 Rzgów. 

2. W celu należytej ochrony danych osobowych powołano Inspektora Ochrony Danych,

z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: odo@rzgow.pl  

3. Pani  /  Pana  dane  osobowe oraz  dane  osobowe dziecka  przetwarzane  będą  w celu

rozpoznania  dokumentów  złożonych  w  ramach  rekrutacji  do  Żłobka  Gminnego  

w  Tadzinie.   W  przypadku  zakwalifikowania  dziecka  do  Żłobka  w  zakresie

sprawowania opieki nad dzieckiem.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych są: art. 6 ust. 1 lit. b,

c, art. 9 ust. 2 lit. a, b, c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 204).

5. Kategoriami  odbiorców  Pani  /  Pana  danych  osobowych  oraz  danych  osobowych

dziecka mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające

na  zlecenie  organów władzy  publicznej,  w zakresie  i  w celach,  które  wynikają  z

przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b) podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych

przetwarzają dane osobowe powierzone przez Administratora;
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c) podmioty,  z  którymi  Administrator  zawarł  stosowne  umowy  w  zakresie  obsługi

prawnej, księgowej, informatycznej, doradczej, w zakresie archiwizacji lub niszczenia

dokumentów;

6. Dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji

międzynarodowej.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres:

a) dokumenty złożone w związku z rekrutacją, w przypadku zakwalifikowania dziecka

do Żłobka, przez okres sprawowania opieki nad dzieckiem,  następnie archiwizowane

przez okres wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) dokumenty aplikacyjne pozostałych dzieci,  które nie zostały zakwalifikowane będą

przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji.

8. Posiada Pani / Pan w stosunku do danych osobowych, które dotyczą Pani / Pana oraz

Pani  /  Pana  dziecka  prawo  do  żądania  od  Administratora  dostępu  do  danych

osobowych  i  ich  sprostowania.  Na  zasadach  określonych  w  przepisach  prawa

przysługuje ponadto prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.

9. Ponadto przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie

danych osobowych Pani / Pana dotyczących albo dotyczących Pani /  Pana dziecka

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

10. W zakresie określonym w dokumentach rekrutacyjnych podanie danych osobowych

jest konieczne w celu wzięcia udziału w rekrutacji,  konsekwencją odmowy podania

danych jest brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.

11. Pani  /  Pana  dane  osobowe  nie  będą  podlegać  automatycznym  decyzjom

podejmowanym bez kontroli człowieka, w tym również w formie profilowania.

Oświadczenie

Oświadczam, iż otrzymałem /łam* klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

w zakresie prowadzenia rekrutacji do Zespołu Żłobków Samorządowych Gminy Rzgów.

…………………………………………………………

(podpis, data)

* należy podkreślić właściwą odpowiedź
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