Wnioskuję/wnioskujemy o przyjęcie dziecka do żłobka w czasie zmienionych
warunków działania placówki w związku ze stanem epidemii
…………………………………………………
Imię i nazwisko dziecka

……………………………………………
PESEL dziecka

……………………..
grupa
……….
data

………………
podpis matki

……………
data

……………………..
podpis ojca

1. Oświadczam, że znane są mi czynniki ryzyka w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2
zarówno dla dziecka, rodziców, jak i innych domowników oraz przyjmuję pełną odpowiedzialność za
podjętą decyzję związaną z objęciem dziecka opieką w żłobku, jak i dowożeniem dziecka do żłobka
(dodatkowe informacje (https://gis.gov.pl).
2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Wytycznymi dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat
3 opracowanymi przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
Państwową Inspekcję Sanitarną (https://www.gov.pl/web/rodzina/bezpieczenstwo-przede-wszystkimwytyczne-dla-instytucji-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3) oraz Głównego Inspektora Sanitarnego
(https://gis.gov.pl/aktualnosci/aktualizacja-wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora
sanitarnego) i akceptuję ich treść oraz zobowiązuję się do ich stosowania.
…………………………….
podpis matki

……………………….
podpis ojca

3. Oświadczam, że ………………………………….. (imię i nazwisko dziecka) jest zdrowy/a, nie ma
objawów chorobowych oraz oświadczam, że (proszę zaznaczyć właściwe pole):
w okresie ostatnich 14 dni nie korzystał/a z opieki lekarskiej
w okresie ostatnich 14 dni korzystał/a z opieki lekarskiej z powodu
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………….
podpis matki

…………………………….
podpis ojca

4. Oświadczam, że osoby wspólnie zamieszkujące z dzieckiem nie są objęte kwarantanną, nie
pozostają w izolacji, ani też pod stałą kontrolą Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
…………………………….
podpis matki

…………………………….
podpis ojca

5. W przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;
powzięcia informacji o zastosowaniu izolacji lub kwarantanny w stosunku do którejkolwiek z osób
wspólnie zamieszkujących z dzieckiem lub osób, z którymi dziecko miało kontakt w ciągu 14 dni
przed wykryciem objawów/powzięcia informacji o zakażeniu, zobowiązuję się do natychmiastowego

zaprzestania przyprowadzania dziecka do żłobka i poinformowania o tym Dyrektora żłobka;
w przypadku korzystania z opieki lekarza przez dziecko z jakiegokolwiek powodu zobowiązuję się
poinformować o tym Dyrektora żłobka.
…………………………….
podpis matki

…………………………….
podpis ojca

6. Oświadczam, że wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka przez personel żłobka.
…………………………….
podpis matki

…………………………….
podpis ojca

Zgodnie z art. Art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuję, iż:
1.

2.

3.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Żłobka Miejskiego w Tychach,
ul. Fitelberga 4, 43-100 Tychy Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych można
uzyskać pod adresem e-mail iodo@zlobek.tychy.pl
Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Dziecka przetwarzane będą w celu związanym z obsługa
socjalną, pomocą socjalną, imprezami kulturalnymi, sportowymi, integracyjnymi itp. Żłobka
Miejskiego w Tychach, ul. Fitelberga 4, 43-100 Tychy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenia
o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka będą opiekunowie, pomoc
socjalna i w szczególnych przypadkach, służby ratownicze.

4.

Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przechowywane przez okres korzystania
z usług Żłobka lub zgodnie z wymogami prawa.

5.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, danych osobowych Dziecka oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana bądź Dziecka dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem korzystania z udziału dziecka
w działalności organizowanej przez Administratora. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania

