
Dodatkowe  informacje  o  dziecku  i  rodzinie  mogące  wpłynąć  na  funkcjonowanie  dziecka  

w placówce lub podczas zajęć albo istotne z uwagi na sprawowanie nad nim opieki podczas zajęć

(stan zdrowia, ewentualne potrzeby specjalne, alergie, uczulenia, itp.)**:

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

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

Inne sugestie lub uwagi:

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

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

* Prosimy  o  podanie  wszelkich  istotnych  informacji  mogących  mieć  wpływ  na  sposób

sprawowania opieki nad dzieckiem podczas zajęć edukacyjnych, w szczególności istotnych informacji

o stanie zdrowia, jak alergie, uczulenia lub informacji o innych zaburzeniach albo problemach (np. 

w  zakresie  stanu  zdrowia  psychicznego  i  prawidłowego  rozwoju,  nadpobudliwości,  problemów  

z koncentracją oraz inne zachowania mogące mieć wpływ na pracę grupy itd.).

Podanie w/w informacji jest dobrowolne i ma celu zapewnienie dzieciom odpowiedniej opieki

podczas zajęć edukacyjnych objętych zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Podane wyżej

dane osobowe przetwarzane są zgodnie z naszym Regulaminem / klauzulą informacyjną załączoną do

umowy.

Pracownia zastrzega jednak, że w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie

odpowiada za żadne szkody powstałe po stronie dziecka, jego opiekunów / rodziców lub osób

trzecich, a związane ze szczególnymi wymaganiami dotyczącymi dziecka, których jego rodzic /

opiekun nie wskazał wyżej, ani nie ponosi żadnej innej odpowiedzialności z tym związanej.

Oświadczam,  że  w  przypadku  powstania  jakiegokolwiek  zdarzenia  związanego   ze

szczególnymi potrzebami dziecka,  których wyżej  nie  podałem/am,  np.  ataku uczulenia,  na  skutek

spożycia  posiłku,  na  które  dziecko  było  uczulone,  spowodowania  przez  dziecko  szkody,  itp.,  

w  najszerszym  dopuszczalnym  prawem  zakresie,  zwalniam  Panią  Martę  Hendzel,  prowadzącą

działalność gospodarczą pod firmą PRACOWNIA Z OKNEM NA ŚWIAT  Edukacja i Rozwój Marta

Hendzel, adres prowadzenia działalności gospodarczej - ul. Bruna 18 m. 12, 02-594 Warszawa, NIP:

5212088522,  REGON  145846368,  prowadzącą  Placówkę  Oświatowo-Wychowawczą  „Okno  Na

Świat” z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Bruna  32  oraz  jej  pracowników  i  współpracowników  

z wszelkiej odpowiedzialności związanej z takim zdarzeniem.

……………………………………………..

(data i czytelny podpis Rodzica / Opiekuna)

** Scan  podpisanego oświadczenia  prosimy przesłać  na  dres  biuro@okno.edu.pl najpóźniej  na  dzień  przed

rozpoczęciem kursu. Oryginał prosimy przekazać prowadzącemu na pierwszych zajęciach.

mailto:biuro@okno.edu.pl

