
 

 CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŁAZISKACH GÓRNYCH 

43-173 Łaziska Górne, ul. kard. Wyszyńskiego 8 

tel./fax 32 324 86 90 e-mail: sekretariat@cus.laziska.pl 

Punkt Obsługi Klienta tel./fax 32 324 86 50 

NIP 635-18-53-990 Regon 385873764 

www.cus.laziska.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропозиція Центру щоденної підтримки 

працює у складі Центру соціальних служб 

в Łaziskach Górnych 

для українських дітей, які перебувають у місті 

  

  

         Щоб задовольнити існуючу ситуацію щодо присутності біженців з України в місті 

Łaziska Górne , представляємо наступну пропозицію допомоги для українських школярів 

(6 - 15 років). У рамках Центру щоденної підтримки ми пропонуємо можливість: 

 

1) створення двох груп українських дітей по 10 осіб (заняття відбуватимуться у двох 

локаціях – для однієї групи дітей у Łaziskach Średnich, вул. Кардинала Вишинського, 8 та 

для іншої групи в Łaziskach Górnych щовівторка, середи та п’ятниці від з 12.00 до 14.00. 

           Пропонуємо мануальні, спортивні та танцювальні заняття, ігри та командні ігри, 

можливість використання ресурсів закладу (у тому числі настільні ігри, розмальовки, 

пазли, спортивний інвентар, іграшки). 

Діти будуть під наглядом вихователя. Необхідною умовою для нас є заявка дорослих 

(наприклад, батьків української дитини, дорослого, який знає українську мову), які 

бажають стати волонтерами під час занять, щоб полегшити спілкування з дітьми. Кожен 

день це може бути інша людина. 

Умовою зарахування дитини на заняття є оформлення Анкети батька/опікуна дитини. 

(додаток Форма заявки - варіант 1) 

 

2) приєднання кількох дітей до навчальних груп, що проводяться в рамках Центру 

щоденної підтримки. Ми пропонуємо 6 місць у Łaziskach Średnich та 3 місця в Łaziskach 

Górnych. З 14:00 до 18:00 з понеділка по п’ятницю українські діти відвідували б заняття 

з польськими дітьми. Ця пропозиція призначена спеціально для дітей, чиї матері/законні 

опікуни почали працювати у другій половині дня. 

Умовою зарахування дитини на заняття є оформлення Анкети батька/опікуна дитини. 

(додаток Форма заявки - варіант 2) 

  

З) будь-якими питаннями щодо зарахування дітей до закладу слід звертатися до пані 

Моніки Вєчорек-Банка (тел. 32/324 86 90). 
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РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ДЛЯ ДИТИНИ З УКРАЇНИ 
    ДО ДНЯ ПІДТРИМКИ ОБ'ЄКТА 

РОБОТА В РАМКАХ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ 
W   ŁAZISKA GÓRNE 

 
Заняття: вівторок, середа, п'ятниця 

Години роботи: 12.00 – 14.00 

Łaziska Średnie / Łaziska Górne*  
(*відповідна галочка) 

 
 

Відомості про дитину: 
Ім'я дитини: ................................................................................................................................ 

Дата і місце народження: ......................................................................................................... 

ПЕСЕЛЬ: ..................................................................................................................................... 

Поточне розташування: ............................................................................................................ 

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

 
Батько/законний опікун дитини: 
Ім'я: ……………………………………………………………………………………… 

Телефон: ………………………………………………………………………………… 

 
 
Важлива інформація про здоров'я дитини: 
(чи є у нього алергія, він приймає будь-які ліки, іншу відповідну інформацію): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 
Дитина повернеться з занять самостійно: ТАК / НІ 
 
Дитину забере: .......................................................................................................................... 

 

…….................................................... 
                                                                           (підпис батька/законного опікуна)  

 
 
Я згоден надати першу допомогу дитині або при необхідності викликати швидку 

допомогу. 
…………............................................... 

                                                                            (підпис батька/законного опікуна) 

Реєстраційний номер ….................. 



 

Я даю згоду на участь моєї дитини в усіх формах роботи закладу, тобто в групових та 

індивідуальних заняттях, заходах та виїздах, організованих у години занять. При цьому 

зобов'язуюсь співпрацювати з працівниками установи в питаннях, що стосуються 

дитини. 
 

…………................................................ 
                                                                   (підпис батька/законного опікуна)   

 

Відповідно до статті 6(1)(a) Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 
квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних та про 
вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС (GDPR), я даю згоду на 
презентацію зображення дитини (m.in фото на веб-сайті www.cus.laziska.pl  та сторінки 
співробітничих суб'єктів, профіль у Facebook, статті у місцевій пресі, презентації) та робота, 
виконана ним/ним в рамках діяльності установи з метою сприяння діяльності CUS. 

Заявляю, що усвідомлюю, що згода на представлення образу дитини є добровільною. 

Я прочитав інформацію про захист персональних даних, що міститься в інформаційному 
положенні.  

 
 
Łaziska Górne,  ....................                         

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

                                                                    (підпис батька/законного опікуна) 
 

 
 

 За рішенням керівника Центру денної підтримки, що діє в Центрі соціальних 

служб у Łaziska Górne, Дитина ...................................................... допускається / не 

допускається * до занять в CUS Day Support Facility  (до групи ............................. ). 

 
 

…............................................ 
                                                                                (підпис керівника закладу) 

* видалити там, де це не застосовно 



 

 
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ДЛЯ ДИТИНИ З УКРАЇНИ 

ДО ДНЯ ПІДТРИМКИ ОБ'ЄКТА 
РОБОТА В РАМКАХ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ 

 W  ŁAZISKACH  GÓRNYCH  
 

Заняття: понеділок – п'ятниця 
Години роботи: 14.00 – 18.00 

Łaziska Średnie / Łaziska Górne* 
(*відповідна галочка) 

 
 

Відомості про дитину: 
Ім'я дитини: .............................................................................................................................. 

Дата і місце народження: ........................................................................................................ 

ПЕСЕЛЬ: .................................................................................................................................. 

Поточне розташування: ............................................................................................................ 

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

 
Батько/законний опікун дитини: 
Ім'я: .............................................................................................. 

Телефон: ...................................................................................................................... 
 
 
Важлива інформація про здоров'я дитини: 
(чи є у нього алергія, він приймає будь-які ліки, іншу відповідну інформацію) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 
Дитина повернеться з занять самостійно: ТАК / НІ 
 
Дитину забере ........................................................................................................................... 

 

…..................................................... 
                                                                           (підпис батька/законного опікуна)  

 
 
 
Я згоден надати першу допомогу дитині або при необхідності викликати швидку 

допомогу. 
 

……................................................. 
                                                                            (підпис батька/законного опікуна) 

Реєстраційний номер .................. 



 

Я даю згоду на участь моєї дитини в усіх формах роботи закладу, тобто в групових та 

індивідуальних заняттях, заходах та виїздах, організованих у години занять. При цьому 

зобов'язуюсь співпрацювати з працівниками установи в питаннях, що стосуються 

дитини. 
 

…………................................................ 
                                                                                        (підпис батька/законного опікуна)   
 

Відповідно до статті 6(1)(a) Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 
квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних та про 
вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС (GDPR), я даю згоду на 
презентацію зображення дитини (m.in фото на веб-сайті www.cus.laziska.pl  та сторінки 
співробітничих суб'єктів, профіль у Facebook, статті у місцевій пресі, презентації) та робота, 
виконана ним/ним в рамках діяльності установи з метою сприяння діяльності CUS. 

Заявляю, що усвідомлюю, що згода на представлення образу дитини є добровільною. 

Я прочитав інформацію про захист персональних даних, що міститься в інформаційному 
положенні.  

 
 
Łaziska Górne, ....................                         

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

                                                                                        (підпис батька/законного опікуна) 
 

 
 

 За рішенням керівника Центру денної підтримки, що діє в Центрі соціальних 

служб у Місті Łaziska Górne, Дитина...................................................... допускаються / не 

допускаються * до занять в Центрі   підтримки дня CUS (до групи ............). 

 
 

……........................................... 
                                                                                                    (підпис керівника закладу) 

* видалити там, де це не застосовно 



Centrum Usług Społecznych 
ul. kard. Wyszyńskiego 8 
43-173 Łaziska Górne 

 
…………….………………………… 

                                 imię i nazwisko 
 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  
 Klauzula Informacyjna dla osób korzystających z Placówki Wsparcia Dziennego 

 
 

Działając na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej  jako RODO) 
informuję: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych (oraz Pani/Pana dziecka/dzieci) jest Centrum Usług 
Społecznych w Łaziskach Górnych ul. kard. Wyszyńskiego 8, dalej jako CUS; 

2. administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować 
pisemnie pod adresem CUS  lub drogą elektroniczną poprzez e-mail: iod@zepo.laziska.pl; 

3. zgodnie z ustawą z dnia 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dane osobowe 
przetwarzane będą w celu udzielania pomocy rodzinom w postaci usług świadczonych przez Placówkę 
Wsparcia Dziennego  dla dzieci oraz konsultacji wychowawczych dla rodziców/opiekunów prawnych tj: 

a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z realizowaniem zadań 
przez CUS na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

b) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej powierzonej administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez CUS na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. e RODO, 

c) wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez CUS w dziedzinie  zabezpieczenia 
społecznego i ochrony socjalnej na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO; 

W przypadku gdy podanie danych osobowych jest dobrowolne (zgoda na prezentację wizerunku) będą one 
przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  a, art. 9 ust. 
2 lit. a RODO. 

4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby i podmioty działające z polecenia administratora 
danych na podstawie zawartych umów powierzenia oraz instytucje upoważnione do ich pozyskiwania i 
przetwarzania z mocy prawa; 

5. dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony na podstawie rzeczowego wykazu akt, 
zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych;   

6. na warunkach i zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych 
oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku gdy przetwarzanie realizowane jest na podstawie udzielonej 
zgody prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody;  

7. przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa, w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych; 

mailto:iod@zepo.laziska.pl


8. dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie 
będą podlegały profilowaniu; 

9. podanie danych osobowych jest obowiązkowe i jest warunkiem realizacji usług, o których mowa w pkt.3 
z wyjątkiem zgody na prezentację wizerunku, która jest dobrowolna. 

 

 
…………………………………………………………………. 

data i podpis 

 

 

Centrum Usług Społecznych 
ul. kard. Wyszyńskiego 8 
43-173 Łaziska Górne 
 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam/nie wyrażam* zgody na prezentację mojego 
wizerunku (m.in. zdjęcia na stronie www.cus.laziska.pl i stronach podmiotów 
współpracujących, profilu facebook, artykuły w prasie lokalnej, prezentacje) w celu promocji 
działalności CUS. 

Oświadczam, że mam świadomość, iż zgoda na prezentację wizerunku jest dobrowolna i że 
mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. 

 

* - niepotrzebne skreślić 

…………………………………………………………………. 
data i podpis 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

http://www.cus.laziska.pl/


 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  


