
   

G M I N A  G O Ł U C H Ó W 

INFORMACJA O CHĘCI ZGŁOSZENIA  

DZIECKA DO ŻŁOBKA 

 

Informuję, że jestem wstępnie zainteresowany/a zgłoszeniem dziecka  

 

_______________________________ 
(imię i nazwisko dziecka) 

urodzonego dnia ____________________ do gminnego żłobka w Gołuchowie 

(budynek szkoły podstawowej) od  ___________________________________.  

   (termin rozpoczęcia uczęszczania dziecka do żłobka – miesiąc, rok) 

Nazwisko i imię rodziców/opiekunów ____________________________ .  

Miejscowość zamieszkania ___________________________________ . 

Numer telefonu (dobrowolnie): ________________ 

Proszę podać proponowany przez Państwa czas pozostawienia dziecka w 

żłobku od godziny __________ do godziny ______________ . 

 

____________________________   
           data, podpis rodziców (opiekunów) 
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE ROZPOZNANIA 

ZAPOTRZEBOWANIA NA OPIEKĘ NAD DZIEĆMI DO LAT 3 

Na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gołuchów z siedzibą w Gołuchowie ul. Lipowa 

1, reprezentowana przez Wójta. Może się Pan/Pani skontaktować z Administratorem drogą elektroniczną 

na adres e-mail gmina@goluchow.pl telefonicznie pod numerem  

62 7617 017 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej. 

2. W Urzędzie Gminy w Gołuchowie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można 

skontaktować się pod adresem e-mail: iod@comp-net.pl  

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rozpoznania zapotrzebowania na 

opiekę nad dziećmi do lat 3. 

4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy  

z dnia 14 lipca 1984r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane przetwarzane  

na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do momentu jej wycofania. 

6. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania.  

7.  Ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

8.  Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa  

do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.  

9. Ma Pan/Pani także prawo do przenoszenia danych. 

10. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

stwierdzi Pan/Pani naruszenie przetwarzania danych osobowych Pana/Pani dotyczących.  

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. 

12. Pana/Pani dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również  

w formie profilowania. 
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