
Załącznik nr 1 
do Regulaminu rekrutacji dzieci  

do Zespołu „Kubusiowe Maluchy” w Woli 
 

 
Deklaracja woli kontynuacji opieki nad dzieckiem 

w Zespole „Kubusiowe Maluchy” w Woli 
   
 
 
 

Wola, dnia ……………….. 
 
 
 
 

POTWIERDZENIE WOLI 
kontynuowania opieki nad dzieckiem 

 

 
Potwierdzam wolę kontynuowania opieki nad dzieckiem w roku szkolnym ………... / ……....... 
w Zespole „Kubusiowe Maluchy”” w Woli. 
 

 
 
........................................................................................................................................ 

Imię i nazwisko dziecka 

           
numer PESEL dziecka 

 
 

 
 
…………………………………………………………. 

                 Data i  miejsce urodzenia dziecka 
 
 

 
 

Wstępnie deklaruję, że dziecko będzie korzystało z opieki i zajęć organizowanych w Klubie 
Dziecięcym / Żłobku „Kubusiowe Maluchy”  w następujących godzinach:  
 
od godz.  …………………………. do godz. ………………………………… 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    ...............................................                                       .............................................. 
           podpis matki/ opiekuna prawnego                                                                              podpis ojca /opiekuna prawnego 

 
 



 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
 

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Zespół „ Kubusiowe Maluchy”  
w Woli, ul. Górnicza 47 B, 43-225 Wola, tel. 605415800. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy się kontaktować z Inspektorem Danych 
Osobowych za pomocą adresu: kubusiowemaluchy@interia.pl 

3. Odbiorcą danych będą: 
a) Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli, ul. Poprzeczna 1, 43- 225 Wola,  

tel. 32 211 61 77; 
b) bank dokonujący rozliczeń finansowych w tym zakresie; 
c) podmiot prowadzący działalność pocztową; 
d) podmioty wspierające Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli w jego działalności i na jego 

zlecenie,  

w szczególności będące dostawcami systemów księgowych.   
4. Celem przetwarzania danych osobowych jest rekrutacja dziecka do Żłobku lub Klubu Dziecięcego.  
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis z RODO z art. 6 ust. 1 lit. c. 

(Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 r. z późn. zmianami). 
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami o rachunkowości. 
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym w celu realizacji procesu rekrutacji.  

Brak ich podania skutkuje niemożliwością wzięcia udziału w procesie rekrutacji. 
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub w formie profilowania.  

mailto:kubusiowemaluchy@interia.pl

