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…………………………….. 

       (pieczątka Żłobka) 

Bydgoszcz, dnia ……………………….. 

 

OŚWIADCZENIA 

1. Oświadczam, że moje dziecko 

……………………………………………………………………………………………… 

(nazwisko i imię dziecka) 

1) jest zdrowe i nie miało kontaktu z osobami chorymi na COVID-19 lub 

przebywającymi na kwarantannie z powodu choroby lub podejrzenia o chorobę                          

COVID-19; 

2) ma wykonane wszystkie obowiązkowe szczepienia wynikające z kalendarza szczepień 

dziecka w wieku żłobkowym; 

3) nie może przynosić do żłobka żadnych zabawek i innych przedmiotów z domu; 

4) wyrażam zgodę na dokonywanie przez pracownika żłobka pomiaru temperatury ciała 

mojego dziecka przed wejściem do żłobka oraz w trakcie pobytu dziecka w żłobku. 

czytelny podpis rodzica………………………………………………………………………… 

2. Oświadczamy, że: 

1) imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej/……………………………………………. 

telefon do szybkiego kontaktu ………………………….. 

 

2) imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego/……………………………………………… 

telefon do szybkiego kontaktu………………………….. 

a- pracujemy w systemie stacjonarnym, jednozmianowym- dziennym, z brakiem możliwości 

pracy zdalnej oraz, że zakład pracy nie funkcjonuje w systemie postojowym 

1) tak□              nie□       2)  tak□              nie□ 

czytelny podpis rodziców ………………………………    …………………………………. 

b- nie pobieramy, żadnych innych świadczeń związanych z opieką nad innym dzieckiem lub 

członkiem rodziny pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym (urlop 

macierzyński, wychowawczy itp.) 

1) tak□              nie□       2)  tak□              nie□ 
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czytelny podpis rodziców ………………………………    …………………………………. 

3. Zapoznałem się z Procedurą bezpieczeństwa dla rodziców na terenach placówek 

należących do Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy z powodu zagrożenia 

epidemicznego COVID-19 zgodnie z wytycznymi GIS oraz MRPiPS. 

czytelny podpis rodziców ………………………………    …………………………………. 

4. Oświadczam, że zostałam/łem zapoznana/y z ryzykiem, które niesie za sobą choroba 

COVID-19 i zwiększonym ryzyku ekspozycji na potencjalne czynniki chorobotwórcze                      

w żłobku dla podopiecznych oraz pracowników placówki. 

czytelny podpis rodzica………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Żłobków Miejskich z siedzibą w Bydgoszczy, 

przy ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz 

Można się z nami kontaktować w następujący sposób: 

listownie: ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz. 

przez pocztę elektroniczną: www.zzmbyd@wp.pl 

telefonicznie: 52 322 48 40 

 

Cele i podstawy przetwarzania: 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze (art. 9 ust. 2 lit. i RODO) oraz wykonywaniem przez administratora 

zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi. 

 

Podstawa prawna: 

Art. 9 ust. 2 lit. i RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych, gdy przetwarzanie tych 

danych jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia 

publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, o ile 

wynika to z przepisów prawa.   

 


