
Żłobek Miejski nr 2 

ul. Ks. Bolka 17, 58-160 Świebodzice 

tel. 074 666 96 48; 601 737 749; e-mail: sekretariat@przedszkole2.swiebodzice.pl 

OŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE w celu realizacji przez ZUS dofinansowania obniżenia 

opłaty za pobyt dziecka w żłobku 
(należy złożyć do 14 stycznia 2022 r.  w sekretariacie żłobka) 

 

Ja niżej podpisana/ny oświadczam, że:   

 

Imię i nazwisko dziecka 
 

 

Data urodzenia 

 

 

PESEL 
 

 

          

W przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL 

– numer i serię dokumentu potwierdzającego 

tożsamość 

 

jest dzieckiem /wpisać x/: 
pierwszym i jedynym dzieckiem w rodzinie  

pierwszym dzieckiem w rodzinie, w której kolejne dziecko jest 

objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym 

 

 

na dzień 01.01.2022 nie ukończyło 12 miesiąca życia  

na dzień 01.01.2022  ukończyło 36 miesiące życia  

Jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
* 

Świebodzice………………………..                                                                Świebodzice………………………..  

 

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

          /podpis matki/                                                                                                                /podpis ojca 

DANE OSOBOWE RODZICÓW 

MATKA OJCIEC 

Imię i nazwisko 

 

Imię i nazwisko 

Data urodzenia 

 

Data urodzenia 

 

PESEL 

  
PESEL 

W przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL – numer 

i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

 

W przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL – numer 

i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

Numer telefonu 

 

Numer telefonu 

e-mail ( adres poczty elektronicznej) 

 

e-mail ( adres poczty elektronicznej) 

 

 

Jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
* 

Świebodzice………………………..                                                                Świebodzice……………………….. 

 

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

          /podpis matki/                                                                                                                /podpis ojca/ 

 

 
*

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 



Żłobek Miejski nr 2 

ul. Ks. Bolka 17, 58-160 Świebodzice 

tel. 074 666 96 48; 601 737 749; e-mail: sekretariat@przedszkole2.swiebodzice.pl 

 

Klauzula informacyjna RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informuję, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach przyznania dofinansowania pobytu 

dziecka w żłobku jest Żłobek Miejski nr 2 z siedzibą w Świebodzicach przy ul. Księcia Bolka 17, tel. 

74 666 96 48.   

 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Żłobku Miejskim nr 2  

w Świebodzicach - iod@toner.hm.pl. 

 

3. Dane osobowe dzieci oraz rodziców będą przetwarzane w celu przyznania dofinansowania pobytu 

dziecka w żłobku na podstawie art. 53. ust.2 Ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale 

opiekuńczym (Dz.U. z 2021 r poz. 2270). 

 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3, odbiorcami danych 

osobowych zawartych we wniosku będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa.  

 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, 

a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa. 

 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych rodzic posiada prawo do żądania od Żłobka 

Miejskiego nr 2 w Świebodzicach dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia. Wniesienie żądania 

usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z przyznania dofinansowania pobytu dziecka 

w żłobku. Ponadto rodzicom, prawnym opiekunom dziecka przysługuje prawo ograniczenia 

przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 

 

8. Dane osobowe nie są przetwarzane na podstawie art. 6 lit e lub art. 6 lit f RODO, dlatego prawo 

wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje.  

 

9. Rodzic lub prawny opiekun dziecka ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego 

w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych.  

 

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy 

prawa pracy. 

 

11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

12. Potwierdzam, że zapoznałem/ łam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych 

 
Świebodzice……………………                                                              Świebodzice…………………… 

 

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

          /podpis matki/                                                                                                                /podpis ojca/ 

mailto:iod@toner.hm.pl

