
ANKIETA BADAJĄCA ZAPOTRZEBOWANIE  

NA OPIEKĘ NAD DZIEĆMI OD 1 ROKU DO LAT 3 (ŻŁOBEK)  

W GMINIE ŁĄCK 

  

Imię i Nazwisko: …………………………………………….…….. 

 

Miejscowość zamieszkania: …………………………….………… 

 

1. Czy byłaby Pani/byłby Pan zainteresowany utworzeniem gminnego żłobka                                     

w miejscowości Zaździerz?  

a) Tak 

b) Nie 

 

2. Czy korzysta Pani/Pan lub inna bliska osoba z jakichkolwiek form opieki nad 

swoim dzieckiem w wieku od 1 roku do lat 3? 

a) żłobek (poza Gminą Łąck) 

b) niania/opiekunka 

c) dzieckiem opiekuje się ktoś z rodziny (babcia, dziadek, ciocia itd.) 

d) nie korzystam z innych form opieki 

 

3. Proszę o zaznaczenie właściwej odpowiedzi:  

a) zamieszkuję na terenie Gminy Łąck   TAK / NIE  

b) pracuję na terenie Gminy Łąck    TAK / NIE        

  

4. Na ile godzin dziennie powinna być zorganizowana opieka nad dzieckiem                    

w żłobku:  

a) do 4h dziennie 

b) do 6h dziennie 

c) do 8h dziennie 

d) do 10h dziennie 

e) powyżej 10h dziennie 

 

5. Czy wsparcie w postaci zapewnienia opieki w żłobku nad dzieckiem umożliwi 

Pani/Panu lub innej bliskiej osobie, rozpoczęcie pracy zawodowej lub 

kontynuowanie zatrudnienia lub podniesienie kwalifikacji zawodowych celem 

rozpoczęcia pracy zawodowej?  

a) tak 

b) nie 

c) nie dotyczy 

 

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

                                                                                                            Podpis  

 

Ankietę należy wypełnić i dostarczyć do Urzędu Gminy osobiście, pocztą lub przesłanie  w formie skanu 

czy zdjęcia na adres poczty elektronicznej sekretariat@gminalack.pl do dnia 19 sierpnia br.  

Złożenie wypełnionej i podpisanej ankiety oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w celu  analizy zapotrzebowania w Gminie Łąck na opiekę nad dziećmi od 1 roku do 3 lat 

(żłobek)  

 

 

 

 

mailto:sekretariat@gminalack.pl


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679               

z 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 

(Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 z późn.zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Łąck (adres: ul. Gostynińska 2, 

09-520 Łąck, telefon kontaktowy: 24-384-14-00, e-mail: sekretariat@gminalack.pl). 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu 

mail: m.pulkownik@gminalack.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia ankiety i analizy 

zapotrzebowania w Gminie Łąck na opiekę nad dziećmi od 1 roku do lat 3 (żłobek). 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku                    

z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1973 z poźn.zm.). 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przez 

okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 tj. w celach archiwalnych przez okresy 

wynikające z jednolitego rzeczowego wykazu akt bądź przepisów archiwalnych. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, 

mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie 

Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Pani/Pana 

dane osobowe będą również udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa lub umów łączących te podmioty z Administratorem, w tym podmiotom 

przetwarzającym dane na zlecenie. 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący 

Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

9) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące 

prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale ich nieprzekazanie skutkować 

będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

 

 

 

 

 

 


