
OŚWIADCZENIE 

 

O odbyciu przez dziecko obowiązkowych szczepień lub o długotrwałym odroczeniu ich 

wykonania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych 

szczepień ochronnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 753 z późn. zm.) 

 

Oświadczam, że moje dziecko  

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

( imię i nazwisko dziecka – data urodzenia) 

 

odbyło obowiązkowe szczepienia/posiada długotrwałe odroczenie wykonania 

obowiązkowych szczepień określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie 

obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 753 z późn. zm.)* 

 

.................................................                                .................................................................... 

Miejscowość, dataPodpis osoby składającej oświadczenie 

(rodzica/opiekuna prawnego) 

 
* odpowiednie należy podkreślić 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (dalej – RODO) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Żłobek Nr 1 „Króla Maciusia” w Pruszczu 

Gdańskim z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ul. Żwirki i Wigury 8. 

2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Krzysztof Pukaczewski. E-mail: pukaczewski@hotmail.com 

3.Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Statutu MiejskiegoŻłobkaNr1„KrólaMaciusia”

w PruszczuGdańskimw celu realizacji procesu rekrutacji do żłobka. 
3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa, w szczególności organy Gminy Pruszcz Gdański w związku z kontrolą 

działalności żłobka. 

4. Dane osobowe będą przetwarzanew trakcie uczęszczania dziecka do żłobka, a po tym czasie 

przechowywane zgodnie z terminami archiwizacji przez 5 lat. Jeśli dziecko w wyniku postępowania 

rekrutacyjnego nie zostanie zakwalifikowane do uczęszczania do żłobka, dane osobowe będą 

przechowywane na liście oczekujących na przyjęcie do żłobka do ukończenia przez Państwa dziecko 3 

roku życia lub usunięte wcześniej na Państwa żądanie. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu na zasadach art. 15-21 RODO 

oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa. 

6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, co wynika ze Statutu placówki, a ich niepodanie będzie 

skutkowało nieprzyjęciem dziecka do żłobka. 


