
Klauzula informacyjna 

dla osób korzystających ze świadczenia „Ożarowski bon żłobkowy”  

 

  

Administrator Danych Osobowych  

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Biuro Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki, ul.  Konotopska 4,  

05–850 Ożarów Mazowiecki, reprezentowany przez Dyrektora.  

  

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

Inspektorem Danych Osobowych jest Arkadiusz Zieliński, z którym mogą Państwo kontaktować się za pośrednictwem 

poczty e -mail: iod@bo.ozarow-mazowiecki.pl. lub pocztą tradycyjną na adres Biura Oświaty, ul. Konotopska 4, 05 – 850 

Ożarów Mazowiecki.  

  

Podstawa przetwarzania danych 

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania zadań ustawowych, związanych ze świadczeniem „Ożarowski 

bon żłobkowy”, realizowanym przez Biuro Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki.   

 

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych są przepisy prawa unijnego oraz krajowego:  

- art. 22b, pkt 1-4, Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2022, poz. 615); 

- Uchwała Nr LXI/562/22 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia na 

terenie Gminy Ożarów Mazowiecki programu „Ożarowski bon żłobkowy”; 

- art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 pkt. 2 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie 

swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

  

Zakres przetwarzania danych 

Podanie danych we wniosku o udzielenie świadczenia jest dobrowolnie, jednak niezbędne do weryfikacji i przyznania 

świadczenia „Ożarowski bon żłobkowy”.  

 

Wniosek i oświadczenia, zawierają: 

1.  Dane wnioskodawcy: imię i nazwisko wnioskodawcy, PESEL, data urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo; 

a)  miejsce zamieszkania: kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu, adres poczty elektronicznej, telefon; 

b) dane drugiego rodzica/opiekuna: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (kod pocztowy, ulica, numer domu, numer 

lokalu); 

c) dane dziecka, którego dotyczy świadczenie: imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, nazwa i adres żłobka, klubu 

dziecięcego lub podmiotu zatrudniającego opiekuna dziennego na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki; 

d) numer konta bankowego, na który dokonywana będzie wypłata świadczenia, nazwa banku i właściciel rachunku. 

 

Załączniki do wniosku zawierają dane takie jak: 

2. Kopia umowy z podmiotem prowadzącym żłobek, klub dziecięcy lub podmiotem zatrudniającym opiekuna dziennego. 

3. Dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, odbywanie stażu, kontynuowanie nauki w systemie 

dziennym odpowiednio rodziców, opiekunów faktycznych, opiekunów prawnych albo osób pełniących funkcję rodziny 

zastępczej albo rodzica samotnie wychowującego dziecko, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego albo osoby pełniącej 

funkcję rodziny zastępczej. 

4. Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego. 
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5. Odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka 

adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka. 

6. Odpis orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka. 

7. Odpis orzeczenia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej albo umowę, o której mowa w art. 35 ust. 2 ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 

W przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko:  

8. odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie lub separacji;  

9. odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka;  

10. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku, gdy rodzic dziecka jest nieznany. 

 

W przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:  

9. kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt lub inny dokument uprawniający do pobytu, który uprawnia do 

wykonywania pracy. 

 

Przekazywanie Państwa danych osobowych 

Biuro Oświaty Ożarów Mazowiecki przekazuje Państwa dane osobowe do Gminy Ożarów Mazowiecki, w celu 

potwierdzenia przyznania i wypłaty świadczenia „Ożarowski bon żłobkowy”. Administrator Danych może przekazywać 

Państwa dane osobowe także innym instytucjom i urzędom na mocy obowiązujących przepisów. Przekazywanie danych 

odbywa się zawsze w uzasadnionych przepisami przypadkach.   

  

Okres przetwarzania danych 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.  

  

Prawa osób fizycznych 

Posiadają Państwo prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania.   

  

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, 

że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.  

  

  


