
Załącznik nr 1 

Do procedury bezpieczeństwa w Żłobek „Akademia Smyka” w Gomunicach 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA, 

 KTÓRE UCZĘSZCZA DO 

Żłobek „AKADEMIA SMYKA” w Gomunicach 

 

1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 

obowiązujące w żłobku nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń. 

 

2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, 

opiekunów w żłobku i innych dzieci COVID-19. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych 

informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki wraz z opiekunami i dyrekcją.   

 

3. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka do 

żłobka dowożeniem go do wskazanej wyżej placówki opiekuńczej, tym samym na narażenie na 

zakażenie COVID-19 jest po mojej stronie. 

 

4. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci 

kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy. 

 

5. W czasie przyjęcia dziecka do żłobka, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, 

duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe. 

 

6. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, 

nie miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę. 

 

7. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy przyjęciu do żłobka 

i pomiaru temperatury w trakcie trwania opieki. 

 

8. Moje dziecko nie będzie przynosiło do żłobka żadnych zabawek ani przedmiotów z zewnątrz. 

 

9. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego 

dziecko nie będzie wychodziło poza teren żłobka, ewentualnie na przy żłobkowy plac zabaw.  

 

10.  Podczas wejścia do żłobka konieczne jest posiadanie przez Rodzica maseczki ochronnej i 

rękawiczek, należy dezynfekować ręce i przez wzgląd na sytuacje przekażę dziecko opiekunowi               

w maksymalnie krótkim czasie bez zbędnego przebywania w szatni. 

 

11. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję 

się do każdorazowego odbierania telefonu od opiekunów żłobka, odebrania dziecka w trybie 

natychmiastowym z wyznaczonego w żłobku pomieszczenia do izolacji. 

 

12. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrektora Żłobka. 

 

13. Zapoznałem się z informacjami udostępnionymi przez Dyrektora Żłobka w tym informacjami 

na temat zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi na terenie 

placówki dostępnymi dla Rodziców. 

 

14. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku 

zarażenia COVID-19. 

 



15. Przyprowadzając dziecko na zajęcia opiekuńcze narażają Państwo zdrowie i życie własnego 

dziecka. 

 

16. W razie zarażenia się przez moje dziecko COVID-19 nie będę prowadzić roszczeń wobec 

Dyrektora Żłobka i ich pracowników. 

 

17. Przyprowadzając dziecko na zajęcia opiekuńcze nie pobieram zasiłku opiekuńczego na dziecko. 

 

18. Zgadzam się na sprawowanie opieki nad moim dzieckiem …........................................................ 

w okresie Pandemii Koronawirusa COVID-19. 

 

 

 

                                                                         …............................................................................. 

                                                                                        data i czytelny podpis rodziców 

                (opiekuna prawnego dziecka) 

 

 

 

 

My jako placówka dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dziecko czuło się bezpiecznie. 

Natomiast nie dajemy gwarancji, że Państwa dziecko nie zarazi się wirusem COVID-19. 

 

  Dyrektor Żłobka 

Katarzyna Firmanty  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Klauzula informacyjna 

• Administratorem Pana/ Pani danych wskazanych w upoważnieniu jest dyrektor żłobka „Akademia 

Smyka” w Gomunicach.  

• Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), 

kontakt: Michał Skibiński;  email iod@zlobek.gomunice.pl 

• Administrator danych osobowych gromadzi i przetwarza Pani/Pana dane celem weryfikacji i 

kontroli osób upoważnionych do odbioru dziecka z placówki.  

• Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie spowoduje brak możliwości realizacji 

uprawnienia wynikającego z upoważnianie.  

• Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie 

niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administra-

tor może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia 

danych są szczególne przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo 

danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania. 

• W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżo-

nymi przepisami prawa, następujące uprawnienia: 

- dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 

- żądania ich sprostowania, 

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. Przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia udzielonego upoważnienia  w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

8.   Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na    adres 

ADO lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: Michał Skibiński;  email 

iod@zlobek.gomunice.pl 

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach 

ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych 

przez Administratora. 

10. Dane Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 rok szkolny licząc od początku roku 

następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
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