
 
 

 
  

Żłobek SERDUSKOlandia Luiza Sałaj       rok szkolny 2020/2021 

ul. Kisielewskiego 25-26 

59-300 Lubin 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

……………………………………………………. 

Imię i nazwisko dziecka 

 

Lp. OBSZAR/ RODZAJ ZAJĘĆ PODPIS RODZICA/PRAWNEGO 

OPIEKUNA w odpowiedniej rubryce 

 Wyrażam zgodę Nie wyrażam 

zgody 

1.  Uczestnictwo mojego dziecka w przesiewowych badaniach 

logopedycznych.  

  

2.  Udział mojego dziecka w spacerach i zajęciach ruchowych 

wynikających z Ramowego Rozkładu Dnia obowiązującego w roku 

szkolnym 2020/2021 w Żłobku SERDUSZKOlandia Luiza Sałaj w 

Lubinie. Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka 

pozwala na uczestnictwo w tego typu zajęciach i, że wyrażam zgodę na 

udzielenie mojemu dziecku, w razie konieczności, pierwszej pomocy, w 

zakresie pomocy ambulatoryjnej. 

  

3. Wyrażam zgodę na umieszczenie mojego imienia i nazwiska, oraz 

podpisu na zbiorczej liście obecności podczas zebrania rodziców oraz 

w celu poświadczenia informacji 

  

4.  Przeprowadzenie przeglądu czystości ( 2 x w roku) i co miesięczne 

badanie organoleptyczne w kierunku rozwoju mojego dziecka. 

  

 

 

……………………………………… 

Imię i nazwisko rodziców/ opiekunów prawnych 

 

Stosowanie do brzmienia art.81 ustawy z dnia 4 lutego 1994. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. DZ.U. z 2017r. poz. 880 ze 

zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. A RODO (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w formie 

tradycyjnej i elektronicznej wraz z danymi identyfikującymi ( imię i nazwisko dziecka, grupa)  

LP. OBSZAR/ RODZAJ ZAJĘĆ PODPIS RODZICA/ PRAWNEGO 

OPIEKUNA w odpowiedniej rubryce 

  Wyrażam zgodę Nie wyrażam 

zgody 

1.  Umieszczanie na stronie internetowej żłobka  oraz profilu Facebook zdjęć i 

filmów, na których widoczne jest moje dziecko 

  

2. Umieszczanie na tablicy w holu żłobka   



 
 

 
  

3. Dopuszczam możliwość przetwarzania zdjęć poprzez jego kadrowanie i 

kompozycję 

  

4. Umieszczanie w materiałach promocyjnych żłobka w szczególności w formie 

ulotek, broszur, gazetek, na tablicy ogłoszeń 

  

5.  Umieszczania w materiałach pamiątkowych z życia żłobka przekazywanym 

Rodzicom oraz związanych z udziałem we wszystkich projektach edukacyjnych o 

zasięgu miejskim oraz ogólnokrajowym 

  

 

Podanie tych danych i wyrażenie zgody jest dobrowolne, nie wpływa na pozostałe aspekty wychowania żłobkowego. Możesz w każdej chwili wycofać zgody, wypełniając ponownie arkusz 

oświadczenia, który dostępny jest w siedzibie Żłobka. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie www : http:// serduszkolandia.pl/ i w holu 
Żłobka  

…………………………………………………….. 

imię i nazwisko rodziców/ opiekunów prawnych 

………………………………………………. 

 

Wyrażam zgodę na nagrywanie wizerunku mojego dziecka w materiałach audiowizualnych (nagranie obejmuje wizerunek i głos) w związku 

z zajęciami edukacyjnymi oraz dodatkowymi w żłobku, a także z udziałem w konkursach i innych formach aktywności kulturalno-

edukacyjnej w celach promocyjnych żłobka, oraz rozpowszechnianie tych nagrań w formie tradycyjnej i elektronicznej wraz z danymi (imię 

i nazwisko dziecko, grupa żłobkowa) w szczególności takie formy publikacji 

LP. OBSZAR/ RODZAJ ZAJĘĆ PODPIS RODZICA/ PRAWNEGO 

OPIEKUNA w odpowiedniej rubryce 

  Wyrażam zgodę Nie wyrażam 

zgody 

1.  Na stronie WWW żłobka   

2. Na profilu na Facebook żłobka   

3. W materiałach z życia żłobka przekazywanym Rodzicom   

4. Dopuszczam możliwość przetwarzania nagrania poprzez jego kadrowanie i 

kompozycję. 

  

5.     

 

Podanie tych danych i wyrażenie zgody jest dobrowolne, nie wpływa na pozostałe aspekty wychowania żłobkowego. Możesz w każdej chwili wycofać zgody, wypełniając ponownie arkusz 
oświadczenia, który dostępny jest w siedzibie Żłobka. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie www : http:// serduszkolandia.pl/ i w holu 
Żłobka  

…………………………………………………….. 

imię i nazwisko rodziców/ opiekunów prawnych 

………………………………………………. 

 

 


