
Załącznik nr 1  

do zarządzenia dyrektora nr 11 /2021  

z dnia 21.12.2021 r.   

 

Zawiadomienie dla Rodziców 

Zgodnie z  art. 3a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 (Dz. U. 2011 nr 45 poz.235  

z późniejszymi zmianami) o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz art. 53 ustęp 2  

i 3 ustawy z dnia 17 listopada 2021 o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. 2021 

poz. 2270) są Państwo zobowiązani do przekazania, placówce Żłobka Miejskiego 

„Reksio” w Częstochowie, aktualnych danych: 

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku gdy 

nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość 

2) imiona, nazwiska, daty urodzenia oraz numery PESEL rodziców, a w przypadku 

gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego 

tożsamość, 

3) adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców. 

do dnia 14 stycznia 2022 r.  

Zgodnie z zapisami ustawy, Żłobek Miejski „Reksio” w Częstochowie przetwarza 

przekazane dane, wyłącznie w związku z rekrutacją oraz w zakresie i w celu 

zapewnienia dziecku prawidłowej opieki, oraz w celu realizacji przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych, dofinansowania w związku wejściem w życie 

postanowień ustawy o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym. 

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu zaktualizowania posiadanych 

przez żłobek danych do: 

- Żłobka Miejskiego „Reksio” przy Al. Armii Krajowej 66a  

- Żłobka Miejskiego „Reksio” przy ul. Sportowej 34a 

Zawiadomienie zostało umieszczone na stronie internetowej żłobka, fanpage’u 

żłobka na Facebooku oraz na tablicy informacyjnej na każdej grupie dziecięcej. 

 

Przyjąłem/ przyjęłam do wiadomości. 

 

……….……………………………….. 

Podpis rodzica /opiekuna prawnego 

 

 

 



 

Załącznik nr 2  

do zarządzenia dyrektora nr 11 /2021  

z dnia 21.12.2021 r.   

 

Przekazuję dane osobowe na potrzeby realizacji przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych postanowień ustawy o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym. 

1. Dziecko: 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………….. 

Data urodzenia ……………………………… 

Numer PESEL……………………………….. 

Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, jeśli nie nadano 

numeru PESEL …………………………..… 

 

2. Rodzic/ opiekun prawny pierwszy:  

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………….. 

Data urodzenia ………………………………     

Nr PESEL …………………………………… 

Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, jeśli nie nadano 

numeru PESEL ………………………………… 

3. Rodzic/ opiekun prawny drugi:  

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………….. 

Data urodzenia ………………………………     

Nr PESEL ………………………….………… 

Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, jeśli nie nadano 

numeru PESEL ………………………………… 

4. Numery telefonów, adresy poczty elektronicznej: 

 

Rodzic pierwszy: tel. ………………………. email 

…………………………….…… 

Rodzic pierwszy: tel. ………………………. email 

……………………………….… 

 

…………………………………………………………… 

 data i  czytelny podpis  rodzica /opiekuna prawnego 

Oświadczenie (proszę podpisać jeśli dotyczy) 

Ja niżej podpisany/podpisana, odmawiam podania danych osobowych drugiego 

rodzica. 

…………………………………………………………… 

 data i  czytelny podpis  rodzica /opiekuna prawnego 


