
Załącznik nr 6 

do Regulaminu Organizacyjnego 

Miejskiego Żłobka w Głownie 
 

 

Głowno, dnia ……………… 

 

……………………………………………………………. 

imię i nazwisko  

 
 

……………………………………………………………. 

imię i nazwisko dziecka 

 
 

…………………………………………………………….. 

adres 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Oświadczam , że zapoznałem/ -łam się z: 

1. Statutem Miejskiego Żłobka  w Głownie  stanowiącego załącznik do Uchwały  

Nr II/19/18 Rady  Miejskiej w Głownie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia  

Miejskiego Żłobka w Głownie. 

2. Uchwały Nr II/20/18  Rady Miejskiej w Głownie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Głownie, wysokości 

dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka w Żłobku oraz maksymalnej wysokości 

opłaty za wyżywienie. 

3. Regulaminem Organizacyjnym w Żłobku Miejskim w Głownie. 

4. Procedurą wewnętrzną egzekwowania należności cywilnoprawnych Miejskiego Żłobka  

w Głownie.  

Przyjmuje do wiadomości i oświadczam, że zobowiązuje się do przestrzegania zawartych  

w nich postanowień. 

 

   ………………………….. 

data i podpis rodziców 

 

 
1. Administratorem Pana/ Pani danych wskazanych w oświadczeniu  jest Dyrektor Miejskiego 

Żłobka w Głownie 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: email kontakt@iszd.pl 

3. Administrator danych osobowych gromadzi i przetwarza Pani/Pana dane złożone                             

w oświadczeniu do celu organizacyjnego placówki. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, w każdym czasie istnieje możliwość odwołania.  



5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie 

niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach 

Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom.  

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu, z wyjątkami 

zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia: 

- dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 

- żądania ich sprostowania, 

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. Przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

8. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres ADO 

lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres kontakt@iszd.pl  

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach 

ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych 

przez Administratora. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres edukacji Pani/ Pana dziecka w placówce.  

 

 


