
Zgierz..............................

OŚWIADCZENIE

Z uwagi na brak możliwości osobistego sprawowania opieki nad 

dzieckiem...........................................................................i ze względu na wykonywany zawód 

wnioskuję/my o objęcie opieką przez żłobek dziecka w terminie 

…............................................................................w godzinach …......................................

Oświadczam, że:

1. Wykonuję zawód (matka/opiekun):*

pracownika systemu ochrony zdrowia

służb mundurowych

pracownika handlu

przedsiębiorstwa produkcyjnego 

inny zawód

nie pracuję

2. Wykonuję zawód (ojciec/opiekun):*

pracownika systemu ochrony zdrowia

służb mundurowych

pracownika handlu

przedsiębiorstwa produkcyjnego 

inny zawód

nie pracuję

3. nie przebywam/my na kwarantannie lub izolacji domowej,

4. najbliższa rodzina oraz osoby wspólnie zamieszkujące nie przebywają w kwarantannie lub

izolacji domowej.

Niżej podpisany/na jako rodzic/opiekun małoletniego dziecka oświadczam, że zdaję sobie sprawę z

zagrożeń związanych z występowaniem epidemii na terenie kraju.

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

 czytelny podpis rodzica/opiekuna

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

czytelny podpis rodzica/opiekuna

* właściwe zaznaczyć

Proszę wypełnione Oświadczenie przedłożyć dyrektorowi żłobka. 



Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zawartych w Oświadczeniu jest Miejski Żłobek im. z siedzibą w Zgierzu,
ul.  Juliana Tuwima 21  

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji naboru do żłobka Pani/Pana dziecka oraz do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w tym zakresie.

3. Podstawą prawną przetwarzania jest art.6 ust.1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-
bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozpo-
rządzenie o ochronie danych osobowych) zwane dalej RODO.

4. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres trwania naboru, a w przypadku podpisania w tym za-
kresie umowy na świadczenie usług przez okres jej obowiązywania oraz: 

a. dla danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązku prawnego Pani/Pana dane będą przechowy-
wane zgodnie z przepisami nakładającymi ten obowiązek prawny na Żłobek.

5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych przez Miejski Żłobek w Zgierzu oraz praw
osób, których dane dotyczą, a także danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych znajdują się na naszej
stronie internetowej pod adresem: http://zlobek-bip.e-ratusz.pl/bip//?bip_umz_did=11975&bip_umz_id=530

http://zlobek-bip.e-ratusz.pl/bip/?bip_umz_did=11975&bip_umz_id=530

