
Publiczne Przedszkole Nr 18 im. „Chatka Puchatka” w  Kaliszu, ul. Serbinowska 5A, 62-800 Kalisz 

 

Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………          Rok szkolny 2020/21 
 

 

1. Wyrażam/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z pobytem dziecka 

w przedszkolu, w tym w dzienniku zajęć przedszkola oraz w innej dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej.  

 

Data..............................  Podpis rodziców/opiekunów 1.........................................     2…………………........... 

 

2. Wyrażam/nie wyrażam zgody* na prezentowanie podpisanych prac plastycznych mojego dziecka/dzieci, 

poprzez umieszczenie na tablicach w budynku Przedszkola. 

       

Data..............................  Podpis rodziców/opiekunów 1.........................................     2…………………........... 

 

3. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na umieszczanie i publikowanie podpisanych prac wykonanych przez 

moje dziecko/dzieci na stronie internetowej przedszkola oraz w mediach (Internet, prasa, telewizja). Jednocześnie 

przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka/dzieci będzie wykorzystywany tylko  

i wyłącznie w celu informacji, promocji i potrzeb funkcjonowania przedszkola. 

        

Data.............................. Podpis rodziców/opiekunów 1.........................................  2…………………...........  

 

4. Wyrażam/nie wyrażam zgody* na udział mojego dziecka w spacerach, wycieczkach organizowanych na terenie 

Kalisza i jego okolic w ciągu roku szkolnego w ramach codziennych zajęć w przedszkolu pod opieką opiekunów 

wyznaczonych przez dyrektora. Jednocześnie oświadczam o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w 

spacerach, wycieczkach. Występowanie bieżących przeciwwskazań zobowiązuję się zgłaszać nauczycielom w 

grupie.   

        

Data.............................. Podpis rodziców/opiekunów 1.........................................      2…………………........... 

 

5. Wyrażam/nie wyrażam zgody* na wykorzystanie fotografii zawierających wizerunek mojego dziecka na: 

a) stronie internetowej przedszkola,              

b) na Facebooku przedszkola,               

c) w kronice przedszkolnej    

 

Data.............................. Podpis rodziców/opiekunów 1.........................................      2…………………........... 

 

6. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na wezwanie karetki pogotowia, przewiezienie dziecka do szpitala i 

udzielenie pierwszej pomocy w razie zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka.  

       

 Data.............................. Podpis rodziców/opiekunów 1.........................................     2…………………........... 

 

7. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przeprowadzenie kontroli czystości głowy mojego dziecka przez 

personel przedszkola w czasie całego pobytu dziecka w przedszkolu. 

 

Data.............................. Podpis rodziców/opiekunów 1.........................................      2…………………........... 

 

8. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przesiewowe badanie logopedyczne i wad postawy u mojego dziecka 

oraz obserwacje dziecka na terenie przedszkola przez pracownika Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.  

        

     Data..............................Podpis rodziców/opiekunów 1.........................................       2…………………...........  

 
 

9. Proszę o zorganizowanie zajęć religii katolickiej na terenie przedszkola dla mojego dziecka. 

        

Data.............................. Podpis rodziców/opiekunów 1.........................................      2…………………........... 

 

 

 

 

* niewłaściwe skreślić 



Publiczne Przedszkole Nr 18 im. „Chatka Puchatka” w  Kaliszu, ul. Serbinowska 5A, 62-800 Kalisz 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

w Publicznym Przedszkolu Nr 18 im. „Chatka Puchatka”  w Kaliszu 

 

            Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) informuje się, że:  

 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Państwa dzieci jest  Publiczne Przedszkole Nr 18 im. 

„Chatka Puchatka”  w Kaliszu ul. Serbinowska 5 

2. Z Inspektorem ochrony danych w Publicznym Przedszkolu Nr 18 im. „Chatka Puchatka” w Kaliszu można 

skontaktować się poprzez e-mail  iod@przedszkole18.kalisz.pl lub tel.:  600 339 177. 

3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków 

prawnych w zakresie realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie w jakim podanie 

danych osobowych jest dobrowolne, na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

w zakresie i celu określonym w treści zgody.   

4. Dane Pani/Pana, Państwa dzieci nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy 

przepisów prawa, lub podmiotom, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji celu. Będą to tylko 

takie podmioty, które dają gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych  

i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane będą 

przetwarzane. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia 

zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. 

6. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 

dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.  

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania 

danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych 

Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

9. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 

profilowania, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe. 

10. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej. 

11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem 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, obowiązujących w 

Publicznym Przedszkolu Nr 18 im. „Chatka Puchatka” w Kaliszu.  

 

 

 

 

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

                       Podpis matki                                                                              Podpis ojca  

 

mailto:iod@przedszkole18.kalisz.pl


Publiczne Przedszkole Nr 18 im. „Chatka Puchatka” w  Kaliszu, ul. Serbinowska 5A, 62-800 Kalisz 

 

 

 
Publiczne Przedszkole Nr 18 

im. „Chatka Puchatka” 

           62-800 Kalisz                                tel. 62 753-24-61  

           ul. Serbinowska 5a                 tel./fax 62 753-30-50 

 

Oświadczenie  

 

Upoważniam niżej wymienione osoby pełnoletnie do odbioru z przedszkola 

mojego dziecka/moich dzieci 

 

…………………………..……………………………………………. 

(imię i nazwisko dziecka, imiona i nazwiska dzieci) 

 

L.p. Imię i nazwisko osoby 

upoważnionej  

Seria i nr dowodu 

osobistego 

Numer telefonu 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

 

   

  

 

  

 

Oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od 

chwili jego odbioru z przedszkola przez osobę wyżej wskazaną. 

 

 

Oświadczenia ważne są na dany rok szkolny. 

 

 

 

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

Podpisy obydwojga rodziców (opiekunów prawnych) 

 

 

 

 

 

 

 



Publiczne Przedszkole Nr 18 im. „Chatka Puchatka” w  Kaliszu, ul. Serbinowska 5A, 62-800 Kalisz 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

w Publicznym Przedszkolu Nr 18 im. Chatka Puchatka w Kaliszu 
 

 Imię i nazwisko dziecka……………………………………..………..                        Rok szkolny 2020/21    

         

W trybie art. 13 ust.1 i 2 RODO informuję: 

1. Administratorem Pani(a) danych jest Publiczne Przedszkole Nr 18 im. Chatka Puchatka w Kaliszu, ul. 

Serbinowska 5A, które przetwarza Pani(a) dane zgodnie z art. 6 ust.1 lit.a RODO. 

 

2. Z Inspektorem ochrony danych w Publicznym Przedszkolu Nr 18 im. Chatka Puchatka w Kaliszu można 

skontaktować się poprzez: e-mail  iod@przedszkole18.kalisz.pl lub tel. 600 339 177 

 

3. Pani(a) dane osobowe przetwarzane będą tylko  w celu weryfikacji tożsamości/identyfikacji osoby 

odbierającej dziecko z przedszkola. 

 

4. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w formie papierowej przez okres roku 

szkolnego 2020/21, a następnie trwale zniszczone. 

 

5. Przysługuje Pani(a) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie 

zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości odbioru dziecka z przedszkola. 

 

6. Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 

Publiczne Przedszkole Nr 18 im. „Chatka Puchatka”, udzieloną w dniu …. W celu weryfikacji 

tożsamości/identyfikacji osoby odbierającej dziecko w przedszkola. Podpis osoby, której dane dotyczą. 

 

7. Przysługuje Pani(u) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

 

8. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności a art. 77 

RODO. 

 

9. Dane udostępnione przez Panią(a) nie będą podlegały udostepnieniu podmiotom trzecim. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w trybie 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 osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 

maja 2016 r., zwanego RODO: 

L.p. Imię i nazwisko osoby upoważnionej 

do odbioru dziecka 

Data Czytelny podpis  

osoby upoważnionej do odbioru 

dziecka 

    

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

mailto:iod@przedszkole18.kalisz.pl

