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KARTA ZGŁOSZENIA  

DZIECKA DO NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA „JONATAN” W BIELSKU-BIAŁEJ 

   

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ DZIECKA* 

 

Imię i nazwisko   

 

PESEL  

 

 

Adres zamieszkania   

 

Adres zameldowania   

 

Miejsce pracy  

 

 

Telefon kontaktowy  

 

 

E-mail  

 

 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

Imiona i nazwisko   

 

Data i miejsce urodzenia 

 

 

PESEL  

 

 

Adres zamieszkania   

 

Adres zameldowania   

 

Czy dziecko legitymuje się 

orzeczeniem o 

niepełnosprawności, a  jeżeli 

tak to jakim 

 

Czy dziecko posiada 

rodzeństwo  a jeżeli tak, 

proszę wskazać liczbę i wiek 

rodzeństwa  
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DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA* 

 

Imię i nazwisko   

 

PESEL   

 

Adres zamieszkania   

 

Adres zameldowania   

 

Miejsce pracy  

 

 

Telefon kontaktowy  

 

 

E-mail   

 

*niepotrzebne skreślić  

Data i podpis matki/opiekunki prawnej 

dziecka 

Data i podpis ojca/opiekuna prawnego 

dziecka 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Państwa danych osobowych są wspólnicy Agnieszka Michalak i Jakub Michalak prowadzący wspólnie 
działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Placówka Oświatowa JONATAN s.c. Agnieszka Michalak, Jakub 
Michalak, ul. Błękitna 14, 43-300 Bielsko-Biała. 

Z administratorem mogą się Państwo skontaktować korespondencyjnie bądź za pośrednictwem adresu e-mail: 
sekretariat@jonatan.pl. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować za pośrednictwem adresu e-
mail: iod@jonatan.pl. 

W przypadku korzystania z usług żłobków Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych 
określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r.  o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2021 
ze zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO. 

W przypadku korzystania z usług przedszkoli lub szkół Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań 
ustawowych określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) 
oraz ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1327 ze zm.)  na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. c  RODO. 

Niezależnie od wskazanych wyżej podstaw przetwarzania danych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi 
umowy o świadczenie usług edukacyjnych bądź  umowy o świadczenie usług opiekuńczych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO, a także na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

Podanie danych osobowych określonych w wymienionych aktach prawnych jest wymogiem ustawowym, zaś ich niepodanie 
uniemożliwi nawiązanie współpracy.  

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz administratora (np. dostawcy 
usługi dziennika elektronicznego, podmiotom realizującym niektóre zajęcia), jak również podmiotom publicznym, takim jak 
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Prezydent Miasta Bielsko-Biała (w przypadku placówek zlokalizowanych w Bielsku-Białej), Burmistrz Czechowic-Dziedzic (w 
przypadku placówek zlokalizowanych w Czechowicach-Dziedzicach), ośrodki pomocy społecznej, poradnie psychologiczno-
pedagogiczne, Śląski Kurator Oświaty. 

Dane osobowe przetwarzane będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa.  

Na zasadach określonych w RODO posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania 
danych osobowych na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Posiadają Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO. 

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych oraz w celu obsługi umowy nie zostaną przekazane 
do Państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.  

Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody w celach informacyjnych i promocyjnych nie są 
przekazywane bezpośrednio do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, przy czym z uwagi na korzystanie z 
portali społecznościowych (np. Facebook) i ich globalny zakres działania możliwe jest transferowanie danych poza Europejski 
Obszar Gospodarczy.   

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 

 

 


