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Załącznik nr 2 do Umowy Świadczenia Usług w Niepublicznym Żłobku JELONKI z dnia _____________ 2022 r. 

 

KARTA ZGÓD 
Niepublicznego Żłobka JELONKI 

 
 
 

Imię i nazwisko dziecka _______________________________________________________________ 

Imię i nazwisko Rodziców/Opiekunów____________________________________________________ 

 

1. Zgoda na udzielenie pomocy medycznej i wezwanie karetki pogotowia: 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na wezwanie karetki i przewiezienie dziecka do szpitala  
oraz udzielenie pierwszej pomocy w razie zagrożenia życia lub zdrowia mojego dziecka. 
 

2. Zgoda na świadczenie usług pielęgniarki w stosunku do dziecka: 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na bezpośredni kontakt pielęgniarki z moim dzieckiem,  
w tym umożliwiający obejrzenie skóry dziecka. 
 

3. Zgoda na Facebook / Youtube/ Instagram / www – strona żłobka: 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na publikację zdjęć i filmów zawierających wizerunek 
mojego dziecka z zajęć prowadzonych w Żłobku jak i zarejestrowanych aktywności podczas 
konkursów, uroczystości, wycieczek i innych czynności w serwisach: Facebook / Youtube  
/ Instagram / www – strona żłobka. 
 

4. Zgoda na udział dziecka w zajęciach z logopedą: 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na udział w zajęciach. 
 

5. Zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka: 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na pomiar temperatury ciała mojego dziecka termometrem 
bezdotykowym. 
 

6. Zgoda na udział dziecka w okolicznościowych sesjach fotograficznych organizowanych w żłobku 
przez zewnętrzną firmę: 
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na udział mojego dziecka w okolicznościowych sesjach 
fotograficznych. 
 

7. Zgoda na wyjście dziecka na spacer na zewnątrz poza ogrodzony teren Żłobka: 
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na wyjście mojego dziecka na spacer poza teren Żłobka. 
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8. RODO 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, 
zgodnie z poniższymi zasadami: 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
(RODO), jesteśmy zobowiązani do poinformowania o następujących faktach i uprawnieniach: 

• Przetwarzamy wyłącznie dane osobowe Pana/Pani i Pani/Pana dziecka oraz osób 
uprawnionych do odbioru dziecka, które zostały podane w Umowie o świadczenie usług 
opieki oraz w Karcie Informacyjnej, stanowiącej załącznik do Umowy o świadczenie usług 
opieki; 

• Administratorem danych osobowych jest ABC Anna Modzelewska, ul. Okrętowa 86, 
01-309 Warszawa, NIP: 527 24 36 990, REGON 380574933; 

• Dane osobowe są przetwarzane w celu prawidłowej realizacji usługi opieki, zgodnie  
z podpisaną Umową oraz zgodnie z Ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; 

• Dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od ostatniego dnia świadczenia usług 
objętych Umową; 

• Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia realizację 
Umowy; 

• Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich 
sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania; 

• Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych; 

• Dane osobowe są przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej. 
 
 

 

 

________________________________                                          _______________________________ 

Data i podpis matki/opiekunki prawnej                                           Data i podpis ojca/opiekuna prawnego 

 


