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ZGODY I OŚWIADCZENIA 

Żłobek Timi w Lublińcu 

Niepubliczny Żłobek Rozwoju Małych Talentów 

ul. Mickiewicza 38, 42-700 Lubliniec 

 

Dokument zawiera zgody, oświadczenia i deklaracje 

 Rodziców/Prawnych Opiekunów dziecka: 

_____________________ 
(Imię Nazwisko dziecka) 

____________________ 
(PESEL dziecka) 

 

1. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, Niepubliczny Żłobek Rozwoju Małych Talentów „Timi”  informuje, 

iż: 

1. Administratorem danych osobowych wychowanków oraz ich rodziców/opiekunów prawnych jest Niepubliczny Żłobek Rozwoju 

Małych Talentów z siedzibą w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 38. 
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Michał Cieślik, 

tel. 883 944 556 ; email: kontakt@timi.edu.pl 
3. Celem przetwarzania danych osobowych wychowanków oraz rodziców lub opiekunów prawnych wychowanków jest przeprowadzenie 

postępowania zapisów na okres pobytu dziecka w żłobku. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu, jest: art. 6 ust. 

1 lit. a, c, Art. 9 ust. 2 lit. g RODO. w związku z art. 149, 150, 155 i 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 

2018r. poz. 996 i 1000 ze zm.). Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 
2018r. poz. 996 i 1000 ze zm.). Poza tym dane osobowe mogą być przetwarzane w celach archiwalnych i kontrolnych. 
4. Odbiorcami danych osobowych wychowanków oraz rodziców lub opiekunów prawnych wychowanków będą podmioty upoważnione 

przepisami prawa w tym: uprawniony podmiot obsługi informatycznej na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych, organy 

administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa. 
5. Dane zgromadzone w celach przyjęcia dziecka na okres pobytu w żłobku oraz dokumentacja postępowania zapisów na okres pobytu 

będą przechowywane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt. 
6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dziecka oraz ich kopiowania zgodnie z art. 15 RODO, prawo 

do ich sprostowania na podstawie art. 16 RODO, usunięcia  ( art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO. 

Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność   

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. 
7. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. 
8. Podanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem 

koniecznym na okres pobytu dziecka w żłobku. 
                                                

 

2. Oświadczenie o zdrowiu dziecka i lekach 

Zobowiązuję się przyprowadzać do żłobka tylko zdrowe dziecko i zostałam/em poinformowana/y, że podczas pobytu 

dziecka w żłobku nie mogą być podawane żadne leki, nawet te wydawane bez recepty (Chyba że dziecko cierpi na 
chorobę przewlekłą - gdy dziecko cierpi na chorobę przewlekłą. W tym przypadku konieczna jest informacja o 

zaleceniach lekarskich i o tym, jakie leki dziecko musi przyjmować).   
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3. Zgoda na udzielenie pomocy medycznej i wezwanie karetki pogotowia 

W razie zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na wezwanie karetki 

pogotowia, przewiezienie dziecka do szpitala i udzielenie pierwszej pomocy. 
 
 

 

4. Zgoda na spacery i wycieczki poza teren żłobka 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na spacery i wycieczki mojego dziecka w okolicach żłobka (wraz z grupą pod 
opieką opiekunek) w ramach  zajęć żłobkowych. 
 

 

 

5. Deklaracja zobowiązująca rodziców do informowania żłobka o zmianie miejsca zamieszkania, 

numeru telefonu rodziców 

Deklaruję informować na bieżąco dyrektora żłobka oraz opiekunki w przypadku zmiany mojego miejsca zamieszkania 

oraz numeru telefonu kontaktowego. 
 

 

 

6. Zgoda na publikowanie danych 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgodę* na publikowanie danych mojego dziecka (imię, nazwisko, grupa, wiek) 

na wystawie prac eksponowanych na: stronie internetowej żłobka, w mediach społecznościowych 

(Facebook, Instagram), tablicach ściennych, materiałach promocyjnych, kronice oraz broszurach w 

związku z prezentacją wydarzeń, konkursów oraz projektów realizowanych przez żłobek . 

     

 

7. Zgoda na publikowanie wizerunku 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam* publikowanie wizerunku mojego dziecka, w postaci zdjęć, w prasie, na 

tablicach ściennych, materiałach promocyjnych, kronice oraz broszurach, wystawach prac w związku z 

prezentacją wydarzeń, uroczystości, wycieczek i konkursów realizowanych przez żłobek. 

                 

                                                              

8. Zgoda na publikowanie wizerunku 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgodę* na publikowanie wizerunku mojego dziecka w postaci zdjęć, 

materiałów filmowych, w związku z prezentacją wydarzeń, wycieczek, uroczystości i konkursów 

realizowanych przez żłobek w mediach społecznościowych w tym Facebook, Instagram, strona internetowa 

żłobka . Zostałem/am poinformowany/a, że serwery serwisu Facebook znajdują się w poza Europejskim 

Obszarem Gospodarczym, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w 

szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. 

                                                                   

                  

Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody na przetwarzanie w/w danych jest dobrowolne i 

przysługuje mi prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. 

__________________________                                                      __________________________________________  
         (Miejscowość, data)            (czytelny podpis Rodziców / Prawnych opiekunów)  
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OŚWIADCZENIE DOTYCZACE ODBIORU DZIECKA 

Żłobek Timi w Lublińcu 
Niepubliczny Żłobek Rozwoju Małych Talentów 

ul. Mickiewicza 38, 42-700 Lubliniec 

Oświadczam, że upoważniam do odbioru mojego dziecka: 

 

______________________________                 _______________________ 
(Imię Nazwisko dziecka)                                               (PESEL  dziecka) 

 
uczęszczającego do Żłobka Timi w Lublińcu, następującą osobę: 

 

______________________________                 _______________________ 
(Imię Nazwisko osoby upoważnionej)                          (PESEL osoby upoważnionej) 

   

 

 
__________________________                                      __________________________________________ 

     (Miejscowość, data)                                                 (czytelny podpis Rodziców / Prawnych opiekunów) 

 
 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osoby upoważnionej do odbioru dziecka 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, Niepubliczny Żłobek Rozwoju Małych Talentów ‘’Timi” w Lublińcu 

informuję, iż: 

1.Administratorem danych osobowych wychowanków oraz ich rodziców/opiekunów prawnych jest Niepubliczny Żłobek Rozwoju Małych 

Talentów „Timi”z siedzibą w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 38. 
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Michał Cieślik, 

tel. 883 944 556 ; email: kontakt@timi.edu.pl  
3. Celem przetwarzania danych osobowych wychowanków oraz rodziców lub opiekunów prawnych wychowanków jest przeprowadzenie 

postępowania zapisów na okres pobytu dziecka w żłobku. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu, jest: art. 6 ust. 

1 lit. a, c, Art. 9 ust. 2 lit. g RODO. w związku z art. 149, 150, 155 i 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 
2018r. poz. 996 i 1000 ze zm.). Zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 

2018r. poz. 996 i 1000 ze zm.). Poza tym dane osobowe mogą być przetwarzane w celach archiwalnych i kontrolnych. 
4. Odbiorcami danych osobowych wychowanków oraz rodziców lub opiekunów prawnych wychowanków będą podmioty upoważnione 

przepisami prawa w tym: uprawniony podmiot obsługi informatycznej na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych, organy 

administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa. 
5. Dane zgromadzone w celach przyjęcia dziecka na okres pobytu w żłobku oraz dokumentacja postępowania zapisów na okres pobytu 

będą przechowywane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt. 
6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dziecka oraz ich kopiowania zgodnie z art. 15 RODO, prawo 

do ich sprostowania na podstawie art. 16 RODO, usunięcia ( art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO. 

Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność   

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. 
7. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. 
8. Podanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem 

koniecznym na okres pobytu dziecka w żłobku.  
                                             

__________________________                                             __________________________________ 
         (Miejscowość, data)                                                   (czytelny podpis osoby upoważnionej) 
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