
……………………………………., dnia…………………… 
…………………………………………………. 

               Pieczęć przedszkola   
Z G O D Y 

Dziecko: ………………………………………………………….……     PESEL ………………………………. 
                                                  Nazwisko i imię                                                                        

Zakres Deklaracja Uwagi 
rodziców

Zgoda na wykonywanie czynności pielęgnacyjno –
higienicznych przy dziecku □ TAK                 □ NIE

Zgoda na udział w imprezach okolicznościowych 
organizowanych przez Przedszkole Samorządowe nr 
80 w Krakowie.

□ TAK                 □ NIE

Zgoda na na spacery i wycieczki mojego dziecka poza 
teren przedszkola(wraz z grupą pod opieką n-la) w 
ramach codziennych zajęć przedszkolnych.

□ TAK                 □ NIE

Zgoda na przejazdy komunikacją miejską wraz z 
grupą pod opieką wychowawcy i innych opiekunów. □ TAK                 □ NIE

Zgoda na udział dziecka w zajęciach dodatkowych:  
Warsztaty muzyczne (wszystkie grupy) 
Zajęcia sportowe Tauron Arena ( gr IV, gr V)

□ TAK                 □ NIE

Zostałem poinformowany, że podczas pobytu dziecka 
w przedszkolu nie mogą być podawane żadne leki.  
Zobowiązuję się przyprowadzać do przedszkola tylko 
zdrowe dziecko.

□ TAK                 □ NIE

Zgoda na przegląd czystości głowy dziecka w celu 
wyeliminowania zarażeń wszawicą □ TAK                 □ NIE

Zgoda na badan ia p rzes iewowe (badan ia 
przeprowadzone przez logopedę i psychologa) □ TAK                 □ NIE

Z g o d a n a p r z e p r o w a d z e n i e o b s e r w a c j i 
psychologiczno-pedagogicznych podczas zajęć 
dydaktyczno -wychowawczych przez pracownika 
poradni, przedszkolnego psychologa, wychowawcę i 
zespół ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. 

□ TAK                 □ NIE

Zgoda na objęcie dziecka pomocą psychologiczno-
pedagogiczną na terenie przedszkola. □ TAK                 □ NIE

Dziecko posiada opinię/orzeczenie** Poradni 
Psychologiczno Pedagogicznej.(** odkreślić właściwe) □ TAK                 □ NIE

Zobowiązuje się do terminowego uiszczania opłat 
związanych z pobytem mojego dziecka w przedszkolu 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

□ TAK                 □ NIE

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.

□ TAK                 □ NIE



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 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. Sarego 4, 31-047 Kraków., adres e-mail: 
inspektor2@mjo.krakow.pl. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią powyższej informacji i jest ona dla 
mnie zrozumiała. 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka 

Kraków, dnia: …………………………………………………………………………………………….. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody 
na wykonywanie i umieszczanie (proszę zaznacz „X” 
jeżeli wyrażacie Państwo zgodę. Brak „x” oznacza 
brak zgody) 

• zdjęć zawierających wizerunek wraz z imieniem □  
• nagrań audio-video zawierających wizerunek □  
• prac plastycznych wraz z imieniem □  

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 
• Dorobku zawodowym nauczyciela podczas 

egzaminu

Podpis rodzica/ 
opiekuna prawnego  

…………………………..

Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące 
wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu 
(stan zdrowia, potrzeby socjalne, ALERGIE) 

mailto:inspektor2@mjo.krakow.pl

