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Zgody i oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka na rok szkolny 2021/2022 

Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………………… 

Grupa…………………………………… 

Zgoda na wykonywanie czynności pielęgnacyjnych 
 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam* zgody na wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy moim 

dziecku przez personel przedszkola, w tym na przegląd czystości głowy dziecka w celu 

wyeliminowania zarażeń wszawicą. 

 
………………………… ………………………………………….. 

(data, czytelny podpis rodziców lub prawnych opiekunów ) 

 
Zgoda na spacery i wycieczki poza teren przedszkola 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na spacery i wycieczki mojego dziecka poza teren 

przedszkola (wraz z grupą pod opieką nauczycielek) w ramach codziennych zajęć 
przedszkolnych. 

 
…………………………………………………………………………… 

(data, czytelny podpis rodziców lub prawnych opiekunów ) 

 
Zgoda na przejazdy komunikacją miejską 

 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przejazdy komunikacją miejską przez moje 

dziecko wraz z grupą pod opieką nauczycielek w ramach wycieczek na terenie Krakowa. 

………………………………………………………………………………. 

(data, czytelny  podpis rodziców lub prawnych opiekunów ) 

 
Zgoda na udział dziecka w zajęciach dodatkowych 

 

Rodzaj zajęć Tak/Nie* Data, czytelny podpis rodziców lub prawnych 

opiekunów 

Warsztaty muzyczne (wszystkie 
grupy) 

  

Zajęcia sportowe Tauron Arena ( gr 

IV, gr V) 

  

*niepotrzebne skreślić 
 
 

Zobowiązanie 
 

 
Zobowiązuje się do terminowego uiszczania opłat związanych z pobytem mojego dziecka w 

przedszkolu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

…………………………………………………………………………………. 

(data, czytelny podpis rodziców lub prawnych opiekunów ) 
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Zobowiązanie rodziców do informowania przedszkola  

o zmianie miejsca zamieszkania, numeru telefonu rodziców 

 
Zobowiązuję się informować na bieżąco Dyrektora przedszkola oraz Nauczycieli w przypadku zmiany 

mojego miejsca zamieszkania oraz mojego numeru kontaktowego. 

………………………………………………………………………………. 

(data, czytelny podpis rodziców lub prawnych opiekunów ) 
 
 

 
Oświadczenie 

 
Zostałam/em poinformowana/y, że podczas pobytu dziecka w przedszkolu nie mogą być podawane 
żadne leki, nawet te wydawane bez recepty. Zobowiązuję się przyprowadzać do przedszkola tylko 
zdrowe dziecko. 

 
………………………… ………………………….. 
(data, czytelny podpis rodziców lub prawnych opiekunów ) 

 
 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy że: 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole Nr 80 z siedzibą w Krakowie, przy ul. 
Kotlarskiej 5A. 

 

2. Macie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także w przypadkach przewidzianych prawem - 

prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych. 
 

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 

stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych. 
 

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez Przedszkole Nr 80, na podstawie 

Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 

2017r zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 31 sierpnia 

2017r., Poz. 1643) 
 

5. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie uzyskanych danych. 
 

6. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: inspektor2@mjo.krakow.pl. 

mailto:inspektor2@mjo.krakow.pl
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WYRAŻENIE ZGODY NA UMIESZCZENIE DANYCH OSOBOWYCH W MEDIACH 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody (podkreślić właściwą odpowiedź) na 

wykonywanie i umieszczanie: 

 zdjęć zawierających wizerunek wraz z imieniem i nazwiskiem 

 nagrań audio-video zawierających wizerunek 

 prac plastycznych wraz z imieniem i nazwiskiem 

 
mojego dziecka ........................................................................zrobionych podczas realizacji zajęć 
dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych, konkursów, turniejów sportowych i innych uroczystości 
przedszkolnych, w niżej wymienionych mediach: 

 

 na stronie internetowej przedszkola, 

 w gazetce Rady Dzielnicy nr II Grzegórzki, 

 w kronice przedszkolnej 

 projektach edukacyjnych 

Kraków, …………………………………………r. data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 
 
 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych informujemy, że administratorem, 
czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Samorządowe Przedszkole 
nr 80, ul. Kotlarska 5a, 31-539 Kraków. 
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu: działalności promocyjnej wychowanków i przedszkola 
oraz archiwizacyjnej w kronice przedszkolnej. 

 

Informujemy, że: 
1. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem. 
2. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

3. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres uczęszczania dziecka do Przedszkola. 
4. Odbiorcą / kategorią odbiorców Twoich danych osobowych są podmioty prowadzące wyżej wymienione media. 
5. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. 

7. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości umieszczania materiałów promocyjnych z udziałem 
Twojego dziecka w wyżej wymienionych mediach. 

8. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Twoich danych osobowych. 
9. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) / art. 9 ust. 2 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 osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 
str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody. 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: 
inspektor2@mjo.krakow.pl 

 

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią powyższej informacji i jest ona dla mnie 

zrozumiała. Kraków, ………………………………………..r. Data i podpis 

rodzica/opiekuna prawnego 

mailto:inspektor2@mjo.krakow.pl

