
Sopot, dnia…………………… 

                    
(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

…………………………………………………….. 

(adres zamieszkania ) 

…………………………………………………….. 

(telefon kontaktowy) 

…………………………………………………….. 

(e-mail) 

                                                                                                                              PREZYDENT  MIASTA  SOPOTU 
                  Urząd Miasta Sopotu 
                  ul. Kościuszki 25/27 

                                                81-704 Sopot 

                                
 

                                                                          WNIOSEK 

 

o zwolnienie rodziców ( opiekunów prawnych ) z opłaty za pobyt dziecka w żłobku  na okres 

zamknięcia  żłobka  w następstwie sytuacji nadzwyczajnych. 

 

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego wirusem COVID-19 oraz w 

następstwie tego zamknięciem placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym  publicznego żłobka  

„Puchatek” w Sopocie, proszę o zwolnienie z opłat za pobyt dziecka w żłobku  na okres zamknięcia 

placówki wskutek powyższych okoliczności.  

Imię i nazwisko dziecka uczęszczającego do żłobka:  

1. …………………………………….. 

2. ……………………………………… 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Gminę Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza 
Kościuszki 25/27 (kod pocztowy:81-704), tel.: 58 5213751, adres e-mail: kancelaria@sopot.pl, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta 
Sopotu  w celu zwolnienie rodzica ( opiekuna prawnego ) z opłaty za pobyt dziecka w żłobku  na okres zamknięcia  żłobka  w następstwie 
sytuacji nadzwyczajnych. 
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie 
dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 
 

Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w niniejszym wniosku i oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, że: 
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Gmina Miasta Sopotu 
numer NIP 585-14-11-91, nr REGON 191675563 z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, w Sopocie (kod pocztowy: 81-704), tel.: 58 
5213751, adres e-mail: kancelaria@sopot.pl, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Sopotu. 
2. Celem zbierania danych jest zwolnienie rodzica ( opiekuna prawnego ) z opłaty za pobyt dziecka w żłobku  na okres zamknięcia  żłobka  w 
następstwie sytuacji nadzwyczajnych. 
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo 
sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wydanie decyzji administracyjnej. W przypadku niepodania danych nie będzie 
możliwe  wydanie decyzji administracyjnej 
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje 
upoważnione z mocy prawa. 
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rzeczowym Wykazem Akt, licząc od początku roku następującego po roku, w 
którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

 
........................................................ 
(podpis rodzica/opiekuna prawnego ) 

 

mailto:kancelaria@sopot.pl

