Załącznik nr 1
Informacja rodziców o stanie zdrowia dziecka
Imię i nazwisko dziecka ……………………………… data urodzenia ..................................
1. Czy u dziecka stwierdzono wady rozwojowe …………, jeśli tak to jakie ....................
...………………………………………………………………………………………..
2. Choroby przebyte
………………………..………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3. Czy dziecko pozostaje pod opieką poradni specjalistycznej ….....................................
jeśli tak, to jakiej
............…………………………………………………………………………………
………………………………….
Data i podpis składającego oświadczenie

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE
Upoważniam Dyrekcję (bądź wyznaczonego pracownika) Żłobka Miejskiego w Tychach
do podjęcia stosownych działań w razie pilnej potrzeby wezwania pogotowia ratunkowego do mojego
dziecka ...………………………………………… przebywającego w tym czasie w ww. placówce.
Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się do pokrycia wszelkich kosztów usług medycznych
wynikłych w związku z podjętym działaniem.
Informuję, że lekarzem prowadzącym dziecka jest……………………………………….
w Poradni nr………. w Tychach, przy ul. …………………………………………………..
………………………………….
Data i podpis składającego oświadczenie

Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Porządkowym obowiązującym
w Żłobku Miejskim w Tychach
………………………………….
Data i podpis składającego oświadczenie

Klauzula informacyjna
Zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści danych osobowych
moich i mojego dziecka. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla
celów związanych z obsługa socjalną, pomocą socjalną imprezami kulturalnymi, sportowymi,
integracyjnymi itp. Żłobka Miejskiego w Tychach, ul. Fitelberga 4, 43-100 Tychy.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. 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
2. 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.
3. 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.

…………………………………

…………………………………………..

Miejscowość, dnia

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

