
Szanowni Rodzice

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2022 r. Ustawy z dnia 17 listopada 2021 r.
o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym (RKO) (Dz.U. 2021r., poz. 2270), zgodnie z art. 53 ust.
1 i 2 ustawy o RKO nałożono obowiązek uzupełnienia danych osobowych dotyczących dzieci
i ich rodziców w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. W celu realizacji przez ZUS w/w
ustawy proszę o uzupełnienie poniższego formularza drukowanymi literami oraz przekazanie
go Dyrektorowi Żłobka do dnia 14 stycznia 2022r. 

I. Dane osobowe dziecka 

Imię i Nazwisko 
Dziecka 

PESEL*

II. Dane osobowe rodziców/opiekunów pranych 

Imię i Nazwisko 
Matki/Opiekuna 
prawnego

Data urodzenia 

PESEL*

Adres poczty 
elektronicznej

Numer telefonu 

*w przypadku, gdy nie nadano numer PESEL - numer i serię dokumentów potwierdzających tożsamość.

Imię i Nazwisko 
Ojca/Opiekuna 
prawnego

Data urodzenia 

PESEL*

Adres poczty 
elektronicznej

Numer telefonu 

*w przypadku, gdy nie nadano numer PESEL - numer i serię dokumentów potwierdzających tożsamość.



III. Oświadczenia 

Oświadczam, że: 

 jestem  świadoma(-my)  odpowiedzialności  karnej  w  przypadku  podania
nieprawidłowych danych  i oświadczam, że przedłożone przeze mnie informacje
są zgodne ze stanem faktycznym.

 zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz praw mi przysługujących.

Rudna, dn. ………………………….

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

(podpis matki/opiekuna prawnego)        (podpis ojca/opiekuna prawnego)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 oraz art.14 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 ( ogólne rozporządzenie o ochronie
danych ), dalej „RODO”, informuję, że:
1.Administratorem  Pana/Pani danych osobowych jest Żłobek Gminny w Rudnej, 59-305 Rudna, ul. Piaskowa
5A, tel. 607 118 817, e-mail: zlobek@rudna.pl  ;  
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych : e-mail: iodo@amt24.biz;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  w celu uzupełnienia danych zawartych w rejestrze żłobków i
klubów dziecięcych prowadzonym przez Wójta Gminy Rudna , na podstawie art.6 ust. 1 lit C RODO, zgodnie z
ustawą z dnia 17 listopada 2021r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym.
4.Pani/Pana  danych  osobowych  będą  udostępnione  organowi  prowadzącemu  żłobek,  tj.  Wójtowi  Gminy
Rudna.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z JRWA.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
7.  Konsekwencją  niepodania  danych  osobowych  jest  brak  możliwości  skorzystania  ze  świadczenie
wynikającego z ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym również
profilowaniu.
9. Posiada Pani/Pan:

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
 na  podstawie  art.  18  RODO  prawo  żądania  od  administratora  ograniczenia  przetwarzania  danych

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;  
 prawo do wniesienia  skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych,  gdy uzna Pani/Pan,  

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. Nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na  podstawie  art.  21  RODO  prawo  sprzeciwu,  wobec  przetwarzania  danych  osobowych,  gdyż

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

mailto:zlobek@rudna.pl

