
……………………………  

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)  

 

……………………………  

(nazwa żłobka)  

 

……………………………  

(dane dziecka/dzieci)  

 

 

 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka 

 

1. Oświadczam, że jestem zainteresowany pobytem dziecka w żłobku, w ramach opieki realizowanej 

w reżimie sanitarnym od dnia 25 maja 2020 roku.  

 

2. Oświadczam, że średnia liczba godzin pobytu dziecka w żłobku, w ramach opieki realizowanej w 

reżimie sanitarnym wynosić będzie wymiar ……… godzin dziennie, od godz. ……… do godz.  

……………………  

 

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez opiekunów zatrudnionych w żłobku 

badań zmierzenia temperatury dziecka w czasie jego pobytu w żłobku ramach opieki realizowanej 

w reżimie sanitarnym, przy użyciu urządzenia „bezdotykowego termometru elektronicznego”:  

 TAK        NIE  

 

4. Oświadczam, że w od dnia rozpoczęcia sprawowania opieki nad dzieckiem realizowanej w reżimie 

sanitarnym w żłobku, żadne z rodziców/opiekunów prawnych dziecka nie będzie korzystało z 

zasiłku opiekuńczego, ani z dodatkowego zasiłku opiekuńczego:  

 TAK        NIE  

 

5. Oświadczam, że żadne z rodziców/opiekunów prawnych dziecka nie ma możliwości pogodzenia 

pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem:  

 TAK        NIE  

 

6. Oświadczam, że:  

 oboje rodziców/opiekunów prawnych dziecka pracuje zawodowo  

 jeden z rodziców/opiekunów prawnych dziecka pracuje zawodowo  

 żaden z rodziców/opiekunów prawnych dziecka nie pracuje zawodowo  

 jestem samotnym rodzicem/opiekunem prawnym dziecka i pracuję zawodowo   

 jestem samotnym rodzicem/opiekunem prawnym dziecka i nie pracuję zawodowo  



 

7. Oświadczam, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni żaden ze współdomowników dziecka nie był 

poddany kwarantannie ani nie miał kontaktu z osobą chorą na COVID-19  

 TAK        NIE  

 

8. Oświadczam, że przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych dziecka jest pracownikiem:  

 systemu ochrony zdrowia,  

 służb mundurowych,  

 handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

 

9. Oświadczam, że informacje i oświadczenia podane przeze mnie są zgodne z prawdą i jestem 

świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

 

 

…………………………..  

(data i czytelny podpis)  

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 poniżej przekazuję 

następujące informacje:  

TOŻSAMOŚĆ  

ADMINISTRATORA 

Administratorem danych osobowych jest Samorządowy Żłobek w Jedliczu, 

Jedlicze ul. Rejtana 38 c 

DANE KONTAKTOWE  

ADMINISTRATORA 

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy 

podany na stronie placówki, do której zostało złożone oświadczenie lub 

pisemnie na adres siedziby administratora.  

DANE KONTAKTOWE  

INSPEKTORA OCHRONY  

DANYCH 

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w szczególności w 

zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez adres 

mailowy inspektora liwerbeg@onet.pl  

mailto:liwerbeg@onet.pl


CELE PRZETWARZANIA I  

PODSTAWA PRAWNA 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji pobytu dziecka w 

żłobku, w ramach opieki realizowanej w reżimie sanitarnym od dnia 18 maja 

2020 roku. Podstawą prawną przetwarzania danych jest „§ 2a 

Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznejz dnia 10 

kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 

ust.2 lit. 1)  RODO.  

ODBIORCY DANYCH 

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom na 

podstawie obowiązujących przepisów (przykład: sądowi, Policji, staroście, 

instytucjom kontrolnym).  

OKRES  

PRZECHOWYWANIA  

DANYCH 

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres realizacji pobytu dziecka w 

żłobku, w ramach opieki żłobkowej realizowanej w reżimie sanitarnym od 

dnia 25 maja 2020 roku i będą przetwarzane w okresie przewidzianym  dla 

archiwizacji dokumentów.   

PRAWA PODMIOTÓW  

DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo 

żądania ich sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych 

okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.  

PRAWO WNIESIENIA  

SKARGI DO ORGANU  

NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie 

członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca 

popełnienia domniemanego naruszenia, którym jest:  

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)  

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa  

Telefon: 22 531 03 00  

INFORMACJA O  

DOWOLNOŚCI LUB  

OBOWIĄZKU PODANIA  

DANYCH 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest 

warunkiem realizacji pobytu dziecka w placówce oświatowej, w ramach 

opieki żłobkowej realizowanej w reżimie sanitarnym od dnia 25 maja 2020 

roku.  

 


