
 

   Rudnik nad Sanem, dnia …………………… 

                                     

  

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY  

KANDYDATA DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO  

W RUDNIKU NAD SANEM  

  

  

Ja niżej podpisana/y  oświadczam, że jestem rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka  

 

……………………………..………………….., wychowującego się w rodzinie wielodzietnej. 
                (imię i nazwisko dziecka)   
  

Dzieci pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym (włącznie z kandydatem do 

Żłobka):  

  

Lp.  Imię i nazwisko dziecka  
Data 

urodzenia  Miejsce nauki  

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

  

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.1   

                                                               

 

 

 ………………………………………  
 (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)  

  

Wyjaśnienie:   
Wielodzietność oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.   

Przez rodzinę wielodzietną należy rozumieć rodzinę (także rodzinę zastępczą), zamieszkałą pod wspólnym 

adresem, składającą się z rodziców/rodzica mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 

25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne 

lub specjalny zasiłek opiekuńczy; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką 

                                                
1 Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu 

sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.   

  



opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego 

własne dziecko.  

  

Rudnik nad Sanem, dnia ……………… 

 

 

…………………………………  
     imię i nazwisko Wnioskodawcy  

 

 

……………………................  
           adres zamieszkania  

  

  

  

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

 

 

 

 

  

 Oświadczam, iż samotnie wychowuję dziecko  ……………………………………………… 
                                                                                                imię i nazwisko 

  

kandydujące do Żłobka oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem2. 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

  

  

  

       

 

        

   …………………………………….  

                               podpis Wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę 

pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje 

wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.  



 

 

 

Rudnik nad Sanem, dnia ……………… 

 

 

…………………………………  
     imię i nazwisko Wnioskodawcy  
 

 

……………………................  
           adres zamieszkania  
 

 

 

 

  

OŚWIADCZENIE  

  

 Oświadczam, iż dziecko jest niepełnosprawne/ jedno z rodziców dziecka jest 

niepełnosprawne/oboje rodzice dziecka są niepełnosprawni *  

  

………………………………….............  

imię i nazwisko 

  

Wymagane jest przedłożenie orzeczenia o niepełnosprawności.  

 

 

 Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

  

  

  

              

   …………………………………….  

                               podpis Wnioskodawcy  

  

  

  

*niewłaściwe skreślić  

  

                          

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 Rudnik nad Sanem, dnia ……………… 

 

 

…………………………………  
     imię i nazwisko Wnioskodawcy  

 

 

……………………................  
           adres zamieszkania  

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

 

 

 

  

Oświadczam, iż sprawuję pieczę zastępczą nad dzieckiem ……………………..................  
                   imię i nazwisko 

kandydującym do Żłobka.  

  

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

  

  

  

              

   …………………………………….  

                               podpis Wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

w Żłobku Miejskim w Rudniku nad Sanem na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

zawartych umów i udzielonej zgody.  

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z realizacją wymogów 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 dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE  

L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych oraz Państwa dzieci danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach 

z tym związanych. Poniże zasady stosuje się od 25 maja 2018 r.  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek Miejski w Rudniku nad 

Sanem, reprezentowany przez Dyrektora, Rudnik Nad Sanem ul. Mickiewicza 8, 

37-420 Rudnik nad Sanem. 

2. Informujemy, że Żłobek Miejski w Rudniku nad Sanem przetwarza dane osobowe 

w związku z realizacją  przepisów prawa, tj. ustawy o opiece nad dziećmi w wieku 

do lat 3 z 2011 r. na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym  

w treści zgody.  

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie organy i podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

4. Pani/Pana i Państwa dzieci dane osobowe będą przechowywane przez okres 

niezbędny do realizacji celów, po tym czasie przez okres oraz w zakresie 

wymaganym przez przepisy powszechne obowiązującego prawa.  

5. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, w tym prawo do 

uzyskania kopii tych danych, prawo do ich sprostowania, prawo do żądania 

usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego  

w sprawach ochrony danych w przypadku niewłaściwego przetwarzania danych 

osobowych.  

7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 

osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych 

Administratorowi ma charakter dowolny.  

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy 

przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta 

między stronami umowa. 

9. Pani/Pana i dziecka dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

 

 

    Rudnik nad Sanem, ……………………….            …………………………………………. 
        (podpis osoby zapoznającej się z informacją) 



 

OŚWIADCZENIE  

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO 

CELÓW REKRUTACJI ORAZ NA POTRZEBY POBYTU DZIECKA W ŻŁOBKU 

 

 

Ja niżej podpisana/y…………………………………………………………………………….. 

zamieszkała/y………………………………………………………………………………….... 

legitymująca/y się dowodem osobistym………………………………………………………... 

wydanym przez…………………………………………………………………………………. 

 

 

oświadczam,  

iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego dziecka danych 

osobowych zawartych w karcie zapisu dziecka do Żłobka oraz w zaświadczeniach lekarskich 

do celów dokonania czynności urzędowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit.  

a) 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz 

ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044). 

Jednocześnie oświadczam, że zgoda nie obejmuje prawa do przetwarzania moich i mojego 

dziecka danych osobowych w innych celach niż wskazane w oświadczeniu.  

 

 

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

                 (miejscowość, data)                                                           (podpis) 
 
 
Pouczenie: 
 
Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1): 
 

Artykuł 6.  
1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co 
najmniej jeden z poniższych warunków:  
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie 
określonych celów; (…) 
 
Artykuł 9. 
1. Zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, 

przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych 
genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących 
zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.  
2. Ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:  
a) osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku 
konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie 
może uchylić zakazu, o którym mowa w ust. 1; (…). 
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