
 
Żłobek przy Publicznym Przedszkolu nr 5 

   

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY 
 

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

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

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

 

Imię i nazwisko mamy/opiekuna……………………………........................................................... 

Imię i nazwisko taty/opiekuna………………………………........................................................... 

 

Telefon kontaktowy……………………...……………………........................................................... 

Adres e-mail……………………………………………………........................................................... 
 

Od Kiedy dziecko miałoby zacząć uczęszczać do ŻŁOBKA ………………………………..…  
 
 
 

Data: ………………………..      Podpis: …………………… 
 
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 
Zgodnie z 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, informujemy, że: 
1. Administratorem Danych Osobowych jest Żłobek przy Publicznym Przedszkolu nr 5 Dawid Stegliński, z 
siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 64, 95-070 Aleksandrów Łódzki, reprezentowany przez Dyrektora. Z 
Administratorem można skontaktować się pod nr tel.: 694 733 679 oraz za pośrednictwem adresu e-mail: 
przedszkole5aleksandrow@gmail.com.  
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w każdej 
sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, 
iod@perfectinfo.pl.  
3. Dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu będą przetwarzane na podstawie czynności 
zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych w żłobku (art. 6 ust. 
1 lit. b RODO). 
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi na podstawie 
zawartych umów oraz podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. 
5. W przypadku przyjęcia dziecka do żłobka, dane osobowe będą przetwarzane na czas trwania zawartej 
z rodzicami/opiekunami prawnymi umowy, a następnie przez okres niezbędny do dochodzenia 
ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie przyjęte do Żłobka 
lub rodzice zrezygnują z zapisania go do placówki, dane osobowe zostaną usunięte po roku. 
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania. 
7. Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo 
do złożenia w tej sprawie skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją odmowy ich podania będzie brak 
możliwości zawarcia umowy i uczęszczania dziecka do Żłobka. 
9. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 
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