Piekary Śląskie, dnia ..............................
(miejscowość, data)

Prezydent Miasta
Piekary Śląskie
ul. Bytomska 84
41-940 Piekary Śląskie

Wniosek
o wydanie opinii dotyczącej spełnienia wymagań sanitarno-lokalowych
w nowotworzonym klubie dziecięcym
1. Nazwa/imię i nazwisko wnioskodawcy: ...........................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
2. Adres siedziby/zamieszkania: .........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
3. Numer NIP (jeżeli nadano): .............................................................................................................................
4. Numer REGON (jeżeli nadano): ......................................................................................................................
Na podstawie art. 25 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do
lat 3 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.)
wnoszę o wydanie opinii o spełnieniu wymogów sanitarno-lokalowych dla nowotworzonego klubu
dziecięcego.
5. Nazwa klubu dziecięcego: ..............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
6. Adres lokalu, w którym prowadzony będzie klub dziecięcy: ...........................................................................
.............................................................................................................................................................................
7. Zakładana liczba miejsc w klubie dziecięcym: ................................................................................................
8. Numer telefonu: ..............................................................................................................................................
9. Adres poczty elektronicznej: ..........................................................................................................................

.................................................
(data i podpis wnioskodawcy)

Do wniosku dołączam następujące załączniki 1):
1. Kserokopia decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub dokonaniu zawiadomienia
o zakończeniu budowy, wobec którego organ nadzoru budowlanego w terminie nie wniósł sprzeciwu.
2. Opis lokalu wraz z rysunkami rzutów, w tym informacje dotyczące liczby i wielkości (w m²) pomieszczeń
z uwzględnieniem przeznaczenia pomieszczeń.
3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu.
4. Kserokopia decyzji dot. spełniania wymagań przeciwpożarowych.
5. Kserokopia badania bakteriologicznego wody.
6. Kserokopia protokołu natężenia oświetlenia światłem sztucznym oraz wydajności i hałasu wentylacji
mechanicznej lub klimatyzacji (jeżeli taka występuje).
7. Kserokopia protokołu potwierdzającego prawidłowość działania instalacji wentylacji grawitacyjnej.
8. Kserokopię decyzji o zatwierdzeniu zakładu zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności
i żywienia.
9. Kserokopia umowy na wywóz śmieci.
1)

Dokumenty składane w kserokopii winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Miasta Piekary Śląskie
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:
1. Administratorem danych osobowych, które zostały nam przez Panią/Pana przekazane, jest Prezydent Miasta Piekary
Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail:
um@piekary.pl, bip.piekary.pl.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych wyznaczonym przez Administratora poprzez: drogę mailową na adres dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie
na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora Ochrony
Danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – uzyskanie wpisu
do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzących działalność na terenie gminy Piekary Śląskie, potwierdzony
zaświadczeniem wydanym przez Prezydenta Piekar Śląskich o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru zgodnie z ustawą
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę
przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane
osobowe mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi
pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym:
1. LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku
z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie;
2. Asseco Data Systems S.A. z siedzibą przy ul. Podolskiej 21, 81-321 Gdynia, której powierzono dane w związku
z asystą techniczną zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem w Urzędzie Miasta Piekary
Śląskie.
1. system teleinformatyczny, za pomocą którego są wykonywane czynności związane z realizacją ustawy.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa
w ust. 3. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres 10 lat
z ewentualnym przedłużeniem wynikającym z ekspertyzy Archiwum Państwowego – zgodnie z załącznikiem nr
3 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres
przechowywania może ulec zmianie w związku ze zmianami przepisów prawa.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim
zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych, jeżeli są one
przetwarzane na podstawie zgody lub w celu zawarcia lub realizacji umowy. W celu skorzystania z ww. należy
skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.
7. Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić
usunięcia Pani/Pana danych osobowych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego ds. ochrony danych osobowych
– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO
zostały naruszone.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich
podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania,
o którym mowa w art. 22 RODO.

