
PEŁNOMOCNICTWO 
do udziału w zebraniu rodziców i odbioru informacji*

w Miejskim Żłobku Integracyjnym w Stalowej Woli

My niżej podpisani - Ja niżej podpisana/y :

imię  i  nazwisko  matki/prawnej  opiekunki  :  ……………....................................PESEL**.

…………………………………

imię  i  nazwisko  ojca/prawnego  opiekuna  :  …………………............................PESEL**:

………………........................

upoważniam/y wskazaną niżej  osobę pełnoletnią do udziału w zebraniu rodziców organizowanym w Miejskim 
Żłobku Integracyjnym w Stalowej Woli w dniu: ………………………………………………………………………………………………………………….

imię i nazwisko seria / nr dowodu
osobistego

Oświadczam, że zapoznałam/em się 

z klauzulą informacyjną RODO** i akceptuję wszystkie

warunki pełnomocnictwa 
co potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

PODPIS OSOBY, KTÓREJ UDZIELONO PEŁNOMOCNICTWA

i otrzymania informacji o dziecku : …………................................................................................................ oraz omawianych na spotkaniu
zagadnieniach dotyczących realizacji zadań opiekuńczo - wychowawczych i  dydaktycznych przez placówkę  
a mających wpływ na jego bezpieczeństwo, rozwój i samopoczucie w żłobku.

Klauzula  informacyjna  RODO Miejskiego  Żłobka  Integracyjnego  w  Stalowej  Woli,  ul.  Poniatowskiego  55A,  37-450  Stalowa  Wola  
–  dla rodziców
Zgodnie z art.  13 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej PL)  informuję, że:
•  Administratorem  Państwa  danych  osobowych  oraz  danych  Państwa  dzieci  jest  Miejski  Żłobek  Integracyjny,  ul.  Poniatowskiego  55A,  37-450  Stalowa  Wola
reprezentowany przez dyrektor Agatę Maciurzyńską.
• Inspektorem ochrony danych w Miejskim  Żłobku Integracyjnym   w Stalowej Woli, ul. Poniatowskiego 55a, 37-450 Stalowa Wola jest adwokat  Pan Mariusz Marć.
• Z Inspektorem ochrony danych mogą  się Państwo  skontaktować pod adresem e-mail: iod@zuzmak.com
• Państwa dane osobowe  przetwarzane są  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  w celu realizacji zadań ustawowych, określonych
w Ustawie  z  dnia  4  lutego  2011  r.  o  opiece  nad  dziećmi  w  wieku  do  lat  3  (  t.j.  Dz.  U  2018,  poz.  603)  w  celu  realizacji  zadań  dydaktycznych,  opiekuńczych  i
wychowawczych w placówce. 
• Powierzone dane będą przechowywane zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi obowiązującymi w Miejskim  Żłobku Integracyjnym   w Stalowej Woli,  ul.
Poniatowskiego 55A, 37-450 Stalowa Wola.
• Państwa dane osbowe  mogą być udostępnianie podmiotom świadczącym na rzecz Żłobka usługi informatyczne, obsługę księgową i kadrową. Państwa dane osobowe
mogą być przekazane także odpowiednim organom publicznym.
• Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (*jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
• Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych  gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych
Państwa  dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
• Podanie przez Państwa  danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe na mocy w/w przepisów.

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

  (data i czytelny podpis matki/prawnej opiekunki)                                              (data i czytelny podpis ojca/prawnego opiekuna)



** Klauzula informacyjna RODO Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Stalowej Woli, ul. Poniatowskiego 55A, 37-450 Stalowa Wola
- dla osób, którym udzielono pełnomocnictwa 
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, że:
 Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Miejski  Żłobek  Integracyjny  w  Stalowej  Woli  przy  ul  .Poniatowskiego  55A,  37-450  Stalowa  Wola

reprezentowany przez dyrektor Agatą Maciurzyńską
 Inspektorem ochrony danych jest adwokat Pan Mariusz Marć z którym mogą  się Państwo  skontaktować pod adresem e-mail:iod@zuzmak.com
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO tj. realizacji zadań opiekuńczych zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r.

 o opiece nad dziećmi w wieku do lat  3 ( t.  j.  Dz. U 2018, poz. 603) oraz innych przepisów prawa oraz art.  6 ust. 1 lit.  f)  RODO tj.  w związku z prawnie
uzasadnionym interesem administratora; Dane osobowe pozwolą nam zweryfikować tożsamość osoby, która zgłosi się jako pełnomocnik do udziału w zebraniu i
odbioru informacji.  Mają Państwo prawo do  usunięcia Państwa danych z naszej bazy jednak będzie to równoznaczne z brakiem możliwości udzielania Państwu
pełnomocnictwa.

 Powierzone nam dane będziemy przechowywać przez czas uczęszczania dziecka do naszej placówki lub do czasu wygaśnięcia upoważnienia udzielonego nam
przez opiekunów dziecka. 

 Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz prawo do przenoszenia danych, 
 Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych  gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych

Państwa  dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

*) informacji o dziecku a także dotyczących realizacji zadań a opiekuńczo - wychowawczych i dydaktycznych przez placówkę a mających wpływ na jego bezpieczeństwo,

rozwój i samopoczucie w żłobku.

**) w  przypadku gdy nie został nadany nr PESEL, należy wpisać datę urodzenia.


