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Załącznik nr 8 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 

 
ZGODY I OŚWIADCZENIA  

Żłobek „Twórcza kraina”  

ul. Trawowa 57A 
54-614 Wrocław 

 
Prowadzony przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny  

we Wrocławiu 

 
 

 

Dokument zawiera zgody, oświadczenia i deklaracje 

Rodziców/Prawnych Opiekunów dziecka: 
 

_____________________ 
 

(Imię Nazwisko dziecka) 

____________________ 
(PESEL dziecka) 

 

 

1. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych 

oraz o przysługujących prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Wiedzy 

Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu z siedzibą, ul. Wagonowa 1,  

53-609 Wrocław, zwany dalej Administratorem lub Towarzystwem Wiedzy 

Powszechnej.  

2. Inspektorem ochrony danych w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej jest Pan 
Mariusz Kania z którym można skontaktować się przez e-mail: 

iod@centrumbip.pl;  

3. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: 

a. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.  

1 lit. c  RODO) w związku z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. 2018, poz. 603) oraz innych przepisów 

prawa.,  
b. realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b  RODO), 

c. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja 
naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie (art. 6 ust. 1 lit.  

f  RODO), 
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d. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są 

wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym  

w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a  RODO), 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na 

podstawie przepisów prawa, w tym podmioty przetwarzające. 

5. Państwa dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów oraz zgodnie z przepisami prawa.  

6. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich 

danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

7. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

8. Obowiązek podania Pani/Pana danych osobowych wynika z ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie  

i realizację umowy o pracę. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie 

jest dobrowolne; 
9. Dane Państwa nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

poddawane profilowaniu. 
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym ani do organizacji międzynarodowych. 

11. Podanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych 

dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym na okres 

pobytu dziecka w żłobku. 

 

1. 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). 

 

2. 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. 
 

3. 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. 

 

4. 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. 
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5. Zgoda na publikowanie danych 
 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgodę* na publikowanie danych mojego dziecka (imię, 

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 . 

 

6. 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. 

 

7. 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. 

 

Data/ miejscowość .................................................................................................................  

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego: .......................................................................................  

 



 
 

Realizator Projektu/Biuro Projektu: 
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej  

Oddział Regionalny we Wrocławiu 

ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław 

tel. 71 373 57 97,  e-mail: 

tworczakraina@twpwroclaw.pl 

www.twpwroclaw.pl 

 

KARTA INFORMACYJNA O DZIECKU 
 

I. DANE DZIECKA 
 

Imię i nazwisko  

Data urodzenia  Pesel  

Adres zamieszkania 
 
 

Adres zameldowania 
 
 

 
II. DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

 
MAMA/OPIEKUNKA 
 

Imię i nazwisko  

Nr telefonu  Dokument 

tożsamości 

 

Adres 

zamieszkania 

 

Miejsce pracy  

Numer telefonu do pracy  

Adres e-mail do 
korespondencji 

 

 
TATA/OPIEKUN 
 

Imię i nazwisko  

Nr telefonu  Dokument 
tożsamości 

 

Adres 

zamieszkania 

 

Miejsce pracy  

Numer telefonu do pracy  

Adres e-mail do 
korespondencji 

 

 
 

III. INFORMACJE O DZIECKU 
 

1. Ulubione zajęcie dziecka: 

 
 

2. Ulubione potrawy dziecka: 

 

 
 

3. Czego dziecko nie lubi jeść? 
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4. Czy są sytuacje, których dziecko nie lubi bądź boi się? 

 

 
 

 
 

IV. DANE NA TEMAT ZDROWIA DZIECKA 
 

1. Alergie i uczulenia (w tym na środki spożywcze): 

 

 
 

2. Przebyte choroby zakaźne: 

 
 

 

3. Czy pozostaje pod opieką specjalisty? Z jakiego powodu? 

 
 
 

4. Zalecenia lekarzy: 

 

 
 

5. Zalecenia dotyczące diety: 

 
 

 

 
 
V. DEKLARACJA RODZICA OPIEKUNA 

 

Następujące osoby pełnoletnie upoważniam do odbioru mojego dziecka ze Żłobka 

„Twórcza kraina”: 
 

1.  

Imię i nazwisko  

Pokrewieństwo  

Dokument 

tożsamości 

 Telefon  

 
 

2.  

Imię i nazwisko  

Pokrewieństwo  

Dokument 

tożsamości 

 Telefon  
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3. 

Imię i nazwisko  

Pokrewieństwo  

Dokument 
tożsamości 

 Telefon  

 
 

 
Data/ miejscowość .................................................................................................................  

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego: .......................................................................................  

 


