OŚWIADCZENIE
RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA
UCZĘSZCZAJĄCEGO DO ŻŁOBKA W POZNAŃSKIM ZESPOLE ŻŁOBKÓW

Dane Rodziców (imię i nazwisko)
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Dane dziecka (imię i nazwisko, nazwa grupy, do której dziecko uczęszcza)
…………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że zapoznałam/em się z niżej wymienionymi dokumentami regulującymi działanie
żłobków w ramach Poznańskiego Zespołu Żłobków oraz realizację procesu opiekuńczo-edukacyjnego,
którym objęte zostanie moje dziecko:
1) uchwała nr XXXV/631/VIII/2020 r. Rady Miasta Poznania z dnia 29 września 2020 r. nadania
statutu Poznańskiemu Zespołowi Żłobków wraz z załącznikiem (statut);
2) Regulamin Żłobka ………………………………….;
3) Uchwała Nr XV/244/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia
wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobkach, dla których organem założycielskim jest Miasto
Poznań ze zm. (nr XXVIII/499/VIII/2020 z 19.05.2020 r.);
4) Wzór umowy o świadczenie usług opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych;
5) Program adaptacji dzieci w Poznańskim Zespole Żłobków wraz z załącznikiem (ankieta);
6) Program opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjny w Poznańskim Zespole Żłobków.

Data: ……………………………………….
Podpis obojga rodziców / opiekunów prawnych

1. ………………………………………………………..
2. ………………………………………………………..
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poznański Zespół Żłobków z siedzibą na os. B.
Chrobrego 108 w Poznaniu.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:
iod7_mjo@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z ustawy z dnia
4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, którym jest zapewnienie przyjętym dzieciom
opieki, a w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 zapewnienie
opieki w warunkach wzmożonego reżimu sanitarnego.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów
archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących
archiwizowania danych obowiązujących w Zespole.
5. Ma Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c) żądania usunięcia danych, gdy:
* dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
* dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
* osoby te kwestionują prawidłowość danych,
* przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
* Zespół Żłobów nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one
potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu w tym profilowaniu.

Przyjęłam/Przyjąłem do wiadomości:

1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
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