
 Formularz aktualizacji/uzupełnienia danych  

Szanowni Państwo, w związku ze zmianą ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 prosimy o uzupełnienie
poniższego formularza w celu aktualizacji oraz uzupełnienia danych dziecka i rodziców/opiekunów prawnych.

1. DANE OSOBOWE DZIECKA
IMIĘ
NAZWISKO
PESEL*
DATA URODZENIA

2. DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
2.1        Dane matki dziecka
IMIĘ
NAZWISKO
PESEL*
DATA URODZENIA
TELEFON**
ADRES E-MAIL**
ADRES 
ZAMIESZKANIA

2.2        Dane ojca dziecka
IMIĘ
NAZWISKO
PESEL*
DATA URODZENIA
TELEFON**
ADRES E-MAIL**
ADRES 
ZAMIESZKANIA

 
Oświadczam,  że  dane  podane  w  formularzu  są  zgodne  ze  stanem  faktycznym.  Jestem  świadoma/y

odpowiedzialności  karnej  za  złożenie  fałszywego  oświadczenia.  Osoba,  która  zatai  prawdę  lub  zezna

nieprawdę, zgodnie z art. 233 kodeksu karnego podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.

Białystok, dnia………………                         ………….……..……………………………..……      …………….……………………….…………..

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



* - w razie braku numeru PESEL proszę podać serią i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość
** - Proszę podać przynajmniej jeden numer telefonu oraz adres e-mail.
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów 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) zwanego dalej „RODO”, informujemy, o zasadach przetwarzania danych osobowych Państwa i Państwa
dzieci i o przysługujących w związku z tym prawach.
1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz Państwa dzieci jest Żłobek Miejski Nr 3, 15-117 Białystok ul. Wasilkowska 4, Regon

200404790. 
2. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień,

prosimy  
o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: iodo@zlobeknr3.pl.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu uzupełnienia/aktualizacji  danych osobowych pozyskanych przez Żłobek Miejski Nr 3 w
związku z nowym brzmieniem art. 3a Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat. 

4. Państwa  dane  osobowe  mogą  być  udostępnione  podmiotom  zapewniające  na  rzecz  Żłobka  obsługę  techniczną  i  organizacyjną  oraz
podmiotom upoważnione do tego z mocy prawa.  

5. Państwa  dane osobowe od momentu pozyskania będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
dziecko zakończyło uczęszcza

6.  do Żłobka.

7. W  związku  z  przetwarzaniem  danych  przysługuje  Państwu  prawo  dostępu  do  własnych  danych  osobowych,  prawo  do  sprostowania
(poprawiania) danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania;

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na w/w przepisy prawa. 

9. Ma Pani/Pan  prawo wniesienia  skargi  do  organu nadzorczego  tj.  Prezesa  Urzędu Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uznają  Państwo,
iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia  
27 kwietnia 2016r.

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.


