Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 08 /2020 Dyrektora Zespołu Żłobków Nr 4 w Poznaniu z dnia
15 maja 2020 r.

ANKIETA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo,
ze względu na ograniczoną liczbę dzieci, którym w ramach Zespołu Żłobków Nr 4 możemy
zapewnić opiekę, w warunkach określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz
w przyjętej własnej procedurze postępowania w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania
się wirusa SARS-CoV-2, uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na niżej zamieszczone
pytania oraz o podanie wskazanych danych.
Informacje podane w ankiecie przetwarzane będą celem ustalenia listy dzieci, które zostaną
objęte opieką w żłobku po 24 maja 2020 r.
Dane Rodziców (imię i nazwisko)
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Dane dziecka (imię i nazwisko, nazwa grupy, do której dziecko uczęszcza)
…………………………………………………………………………………………………………………
1. Czy deklarują Państwo chęć skorzystania z opieki nad dzieckiem w żłobku w trakcie
trwania epidemii COVID-19 od dnia 25 maja 2020 r.
 tak
 nie
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

2. W przypadku odpowiedzi negatywnej na poprzednie pytanie proszę podać od kiedy
chcieliby Państwo korzystać z opieki nad dzieckiem w żłobku
……………………………………
(proszę wpisać datę)
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3. Proszę o ustosunkowanie się do poniższych informacji udzielając odpowiedzi tak lub nie
Sytuacja rodzinna i zawodowa

TAK

NIE

Jestem rodzicem samotnie wychowującym dziecko / dzieci
Oboje rodziców zobowiązanych jest świadczyć pracę i nie mają
możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem /
Rodzic samotnie wychowujący dziecko zobowiązany jest świadczyć pracę
i nie ma możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem
Gdy oboje rodziców pracują, przynajmniej jeden z nich wykonuje pracę /
Rodzic samotnie wychowujący dziecko wykonuje pracę:
a)

w systemie ochrony zdrowia – realizując zadania związane
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

b)

w służbach mundurowych - realizując zadania związane
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

c)

w handlu i przedsiębiorstwach oraz innych podmiotach
realizujących zadania związane z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Proszę o wskazanie obszaru (np. apteka)

……………………………………………………
d) w instytucji lub podmiocie realizującym zadania z zakresu
opieki nad dziećmi, m.in. żłobku, przedszkolu, szkole
podstawowej - na rzecz dzieci w klasach I-III

Dodatkowe uwagi
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wskazane w pkt. 2 okoliczności opisujące sytuację rodzinną i zawodową stanowić będą
kryterium ustalenia pierwszeństwa przyjęcia dziecka do żłobka w sytuacji, gdy liczba
Państwa deklaracji w zakresie woli objęcia dziecka opieką przewyższy ustaloną
(ograniczoną) liczbę miejsc w żłobku.
Podpis obojga rodziców

1. ………………………………………………………..
2. ………………………………………………………..

Data: ……………………………………….
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Żłobków nr 1 działający na os. B. Chrobrego 108
w Poznaniu.

2.

Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@m.poznan.pl
lub pisemnie na adres: ul. Rybaki 18a, 61-884 Poznań.

3.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z ustawy z dnia
4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, którym jest zapewnienie przyjętym dzieciom opieki,
a w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 zapewnienie opieki
w warunkach wzmożonego reżimu sanitarnego.

4.

Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych
i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych
obowiązujących w Zespole Żłobków.

5. Ma Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c) żądania usunięcia danych, gdy:
* dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
* dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
* osoby te kwestionują prawidłowość danych,
* przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
* Zespół Żłobów nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne
osobom, których dane dotyczą, do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń.
6.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

7.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8.

Dane osobowe nie będą przetwarzane sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu w tym profilowaniu.

Przyjęłam/Przyjąłem do wiadomości:

1.

………………………………………………

2.

………………………………………………

3

