
  

 

Wójt Gminy Cisek 

 

 

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA  

„CISECKI BON ŻŁOBKOWY”* 

*Program pilotażowy pod nazwą „Cisecki bon żłobkowy” jest świadczeniem pieniężnym na rzecz rodziny 

ustanowionym do końca roku 2020 

 

 

Na podstawie § 3 załącznika do uchwały Nr XVII/93/2020 Rady Gminy Cisek z dnia  

24 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia programu pilotażowego pod nazwą "Cisecki bon 

żłobkowy" wnoszę o ustalenie prawa do świadczenia 
 

I. DANE WNIOSKODAWCY: 

1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………...……... 

2. Miejsce zamieszkania: ………………………………………………………………………. 

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

3. PESEL: ……………………………………………………………………………………… 

4. Numer telefonu*: ……………………………………………………………………………. 

 
*Podanie powyższych danych nie jest obowiązkowe, ale ułatwia kontakt z urzędem. W razie podania powyższych danych wnioskodawca 
wyraża zgodę na ich przetwarzanie wyłącznie w celu, w jakim został złożony wniosek. 

 

5. Numer rachunku bankowego wnioskodawcy, na który należy przelać przyznaną kwotę:  

                                

 

II. DANE DZIECKA, NA KTÓRE WNIOSKOWANE JEST ŚWIADCZENIE 

1. Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………………. 

2. Miejsce zamieszkania: ……………………......……………........………............................... 

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

3. PESEL: ……………………………………………………………………………………… 

 

 



  

III. DANE PODMIOTU PROWADZĄCEGO ŻŁOBEK/ KLUB DZIECIĘCY/ 

DZIENNEGO OPIEKUNA *(niepotrzebne skreślić) 

 

1. Nazwa podmiotu/dziennego opiekuna: 

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

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

2.  Adres:………………………………………………………………………………………... 

3.  Data zawarcia umowy i okres jej obowiązywania: …………………………………..……... 

od …………….....…..…….…… do …..…….….…..……………. 

4.  Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt dziecka: ………………………...…………….…… 

 

 

 

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

(miejscowość i data)            (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

IV. ZAŁĄCZNIKI: 

1. Kopia umowy o objęciu dziecka opieką zawartą z podmiotem prowadzącym żłobek/ klub 

dziecięcy/ z dziennym opiekunem *(niepotrzebne skreślić) 

2. Oświadczenie wnioskodawcy o zamieszkaniu na terenie Gminy Cisek. 

3. Oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu się do niezwłocznego zawiadomienia organu  

o zmianach danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach, mających wpływ 

na przysługiwanie prawa do bonu. 

 

 

 KOPIE DOKUMENTÓW NALEŻY POTWIERDZIĆ ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM. 

 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04 .05.2016) 

informujemy, że: 

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Wójt Gminy Cisek. Adres Urzędu Gminy Cisek: 47-253 Cisek  
ul. Planetorza 52. 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Urząd Gminy Cisek - info@cisek.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane są dla potrzeb uzyskania świadczenia „Cisecki bon żłobkowy”. 

4. Podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6, ust 1, lit. e - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
6. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt Dz. U.  

z 2011 roku, Nr 14, poz. 67. 

7. Wnioskodawcy mają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 
8. Wnioskodawcy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. Podanie danych osobowych Wnioskodawcy jest dobrowolne, ale ich nie podanie skutkuje brakiem rozpatrzenia wniosku. 

 


