
 
OŚWIADCZENIE 

O SPRAWOWANIU OPIEKI NAD DZIECKIEM W WIEKU DO 8 LAT W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM Z POWODU 

COVID-19 ŻŁOBKA, KLUBU DZIECIĘCEGO, PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY  

w okresie odbywania stażu zawodowego w ramach projektu „Akademia młodych 4” 

 

Wypełnij to oświadczenie, jeżeli jesteś rodzicem i z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 

ukończenia 8 lat w związku z  zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub 

szkoły, do których dziecko uczęszcza byłeś/aś niezdolny do wykonywania zadań w trakcie odbywanego stażu 

zawodowego w ramach projektu „Akademia młodych 4”. 

Dane uczestnika projektu: 

PESEL (jeśli nie masz nadanego numeru PESEL podaj serię i  numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i Nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Numer telefonu ………………………………………………………… 

 

Dane dziecka/ dzieci (imię, nazwisko, PESEL): 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczenie:    

1) Oświadczam, że sprawowałam/em osobistą opiekę nad dzieckiem/ dziećmi do lat 8 w okresie (podaj 

daty): 

od ………………………..…. do …………….…….....,  

od ………………………….. do …………………..……,  

od ………………..……….. do …………….…………… 

w związku z zamknięciem z powodu COVID-19  żłobka -  klubu dziecięcego - przedszkola – szkoły: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły) 

w związku z czym byłam/em niezdolna/y do wykonywania zadań w trakcie odbywanego stażu 

zawodowego w ramach projektu „Akademia młodych 4”. 

 



 
2) Oświadczam, że w okresie, za który ubiegam się o zasiłek opiekuńczy drugi rodzic w/w dziecka / 

współmałżonek MÓGŁ / NIE MÓGŁ1 zapewnić opieki w/w dziecku/dzieciom. 

 

3) Drugi rodzic / współmałżonek2: 

 nie otrzymał/ nie wnioskował o dodatkowy zasiłek opiekuńczy, 

 otrzymał/wnioskował o dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad 

dzieckiem / dziećmi w wieku do ukończenia 8 lat w związku z  zamknięciem z powodu COVID-19 

żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza za następujące 

okresy: 

od ………………………..…. do …………….…….....,  

od ………………………….. do …………………..……,  

od ………………..……….. do …………….…………… 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/dziecka, którego jestem opiekunem prawnym przez Twin 

Media Sp. z o.o. z siedzibą w 77-100 Bytów przy ul. Zaułek Drozdowy 2 w celu: udokumentowania niezdolności do wykonywania 

zadań w trakcie stażu zawodowego w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat w związku z zamknięciem z 

powodu covid-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły. Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych w niniejszym 

oświadczeniu. Wymienione dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, 

przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do wskazanego celu, w których dane te są przetwarzane, tj. przez okres, w którym Twin 

Media Sp. z o.o. z siedzibą w 77-100 Bytów przy ul. Zaułek Drozdowy 2 jest zobowiązywane przechować dokumentację projektu 

„Akademia młodych 4” w związku z zawartą umową o dofinansowanie realizacji projektu „Akademia młodych 4”, nr|UDA-

POWR.01.02.01-22-0032/19-00. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych mojego dziecka/dziecka, którego 

jestem opiekunem prawnym jest Twin Media Sp. z o.o. z siedzibą w 77-100 Bytów przy ul. Zaułek Drozdowy 2. Dane osobowe 

przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów). Podanie danych jest elementem niezbędnym do udokumentowania 

niezdolności do wykonywania zadań w trakcie stażu zawodowego w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem w wieku do 8 

lat. W przypadku niepodania danych niemożliwe jest właściwe udokumentowanie niezdolności uczestnika do odbywania stażu. Dane 

osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: organy państwowe i samorządowe uprawnione przepisami prawa. Twin 

Media Sp. z o.o. jako administrator danych Twojego dziecka/dziecka, którego jesteś opiekunem prawnym zapewnia Tobie prawo 

dostępu do danych Twojego dziecka/dziecka, którego jesteś opiekunem prawnym, żądania ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych w granicach możliwości 

prawnych i możliwości technicznych. Twin Media Sp. z o.o. informuje także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

   

 

 

……………………………………………... 

                    Data i podpis 

 
1 Niewłaściwe skreślić. 
2 Właściwe zaznaczyć X lub V 


