
Zgody i oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) związane z przetwarzaniem danych osobowych. 

Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………… Grupa………………… 

Adres:…………………………………………………………………………………………… 

Oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) 

TEMAT 

 

Podpis matki Podpis ojca 

Oświadczam, że zapoznałem się z następującymi 

dokumentami obowiązującymi w żłobku. 

1. Statut żłobka 

2. Zarządzenia Dyrektora 

Zespołu Żłobków 

Miejskich w Mielcu 

3. Regulaminu 

organizacyjnego ZŻM 

  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych zawartych w 

umowie dla potrzeb niezbędnych do przyjęcia i 

pobytu naszego dziecka do Filii Żłobka/Żłobka 

Miejskiego w Mielcu. Jednocześnie oświadczam, 

że zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną, 

stanowiącą Załącznik do Regulaminu 

Elektronicznej Rekrutacji do Żłobków Miejskich 

w Mielcu. 

   

Oświadczam, że przekazałem/łam Kierownikowi 

Żłobka wszystkie znane mi istotne informacje 

przydatne do prowadzenia procesu 

opiekuńczego, ponadto zobowiązuje się do 

przekazywania wyżej wymienionych informacji 

na bieżąco niezwłocznie po ich otrzymaniu 

   

Zobowiązuję się współpracować ze żłobkiem 

oraz jego kadrą w celu zapewnienia właściwej 

opieki i wychowania dziecka. 

   

 

TEMAT CEL Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody 

  Podpis matki Podpis ojca Podpis matki Podpis ojca 

Utrwalanie 

wizerunku mojego 

dziecka 

(fotografowanie, 

filmowanie w celu: 

Dokumentowania pracy żłobka, 

kroniki, konkursy, e-gazetki, gabloty 

informacyjne, monografie, tablice 

promocji żłobka, teatrzyki, wyjścia 

dzieci, przeglądy (upublicznienie 

wizerunku oraz prac dziecka na 

stronie www żłobka i stronie www 

miasta Mielca oraz zachowanie go 

także po ukończeniu przez Państwa 

dziecko opieki w żłobku) 

przekazywania zdjęć rodzicom 

(opiekunom prawnym) dzieci za 

pomocą poczty e-mail lub innych 

nośników elektronicznych. 

    

Przesyłanie 

informacji oraz 

używanie 

telekomunikacyjnych 

urządzeń końcowych 

w celu: 

Informowania drogą mailową lub 

telefoniczną rodziców o zachowaniu 

i bieżących sprawach, zapewnienia 

prawidłowej opieki i 

bezpieczeństwa dzieci. 

    

* Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem 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) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1). 

2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jedn.: tj. Dz. U. 2017 poz. 880 za zm.) 

3. Rozporządzenie 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), Dz.U.UE.2016,119.1 (dalej: RODO)  

 

 



 


