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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 11 /2021 Dyrektora Poznańskiego Zespołu Żłobków  

z dnia 27 maja 2021 r. 

 
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: 

1) decydując się na korzystanie z usług opieki nad dzieckiem w żłobku mam świadomość 

zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2; 

2) zobowiązuję się zapewnić szybki kontakt telefoniczny oraz bezpośredni ze żłobkiem  

w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek symptomów chorobowych u mojego dziecka; 

3) zapoznałam/em się z poniższymi zasadami świadczenia opieki nad moim dzieckiem 

przez żłobek i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania: 

 

a) do żłobka przyjmowane są tylko dzieci zdrowe, nie mające objawów chorobowych. 

W przypadku stwierdzenia, że dziecko ma objawy chorobowe, nie zostanie 

przyjęte do żłobka, 

b) jeśli dziecko choruje przewlekle lub ma alergię rodzic powinien dostarczyć przed 

rozpoczęciem uczęszczania dziecka do żłobka zaświadczenie od lekarza, na którym 

wskazana będzie nazwa choroby lub alergii oraz objawy jakie występują u dziecka; 

c) rodzic przed przyprowadzeniem dziecka do żłobka powinien dokonać pomiaru 

temperatury ciała dziecka (jeśli temperatura jest podwyższona – powyżej 37,5° C  

– dziecko powinno pozostać w domu), 

d) dziecko powinno być przyprowadzane do żłobka i odbierane przez rodziców 

(wyjątek stanowi sytuacja zawodowa rodziców uniemożliwiająca osobiste 

przyprowadzenie i odebranie dziecka ze żłobka – wówczas osoba upoważniona), 

e) rodzic lub osoba przyprowadzająca dziecko codziennie wypełnia ankietę o stanie 

zdrowia dziecka, 
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f) dziecko powinno być przyprowadzane do żłobka i odbierane ze żłobka wyłącznie 

przez osobę zdrową. Osoby z objawami choroby nie mogą wchodzić na teren 

żłobka, 

g) rodzic nie może oddać dziecka pod opiekę żłobka w sytuacji, gdy ktoś z rodziny, 

wspólnie zamieszkujący, odbywa kwarantannę lub przebywa w izolacji domowej 

(z zachowaniem zasad określonych rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  

z wystąpieniem stanu epidemii), 

h) dziecko nie może przynosić z domu do żłobka zabawek czy innych przedmiotów, 

i) rodzic / osoba upoważniona przyprowadzająca i odbierająca dziecko ze żłobka, na 

teren żłobka wchodzi z zakrytymi ustami i nosem (maseczką ochronną), 

j) rodzic / opiekun dziecka po wejściu do żłobka zobowiązany jest zdezynfekować 

ręce, 

k) rodzice / opiekunowie oczekujący na wejście do szatni oraz w szatni zobowiązani 

są zachować 1,5 m odstępu względem innych rodziców / opiekunów z dziećmi, 

l) rodzic / opiekun powinien przestrzegać zaleceń i wskazań udzielanych przez 

pracownika żłobka podczas przyjmowania i odbierania dziecka; 

 

4) zapoznałam/em się z Procedurą organizacji pracy, opieki nad dziećmi i funkcjonowania 

żłobków w Poznańskim Zespole Żłobków w związku z zagrożeniem wirusem  

SARS-CoV-2, stanowiącą załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 11/2021 Dyrektora 

Poznańskiego Zespołu Żłobków z dnia 27 maja 2021 r. i zobowiązuję się do 

bezwzględnego przestrzegania zasad i obowiązków określonych w procedurze. 

 

Data: ………………………………………. 

Podpis obojga rodziców / opiekunów prawnych 

 

1. ……………………………………………………….. 

 

2. ……………………………………………………….. 

 

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. 
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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. ……………………………………………… 

 


