
Załącznik 1 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE SPRAWDZENIEM CZYSTOŚCI GŁOWY 

Wyrażam zgodę na sprawdzenie czystości głowy mojego dziecka………………………………………………………….(imię i nazwisko dziecka) 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka niezbędnych do wykonywania czynności 

kontrolnych.  

 
 

 

…………………………………………………………………… 

 

data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 
 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM DZIECKA W ZAJĘCIACH 

RELIGII/ETYKI 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………………..(imię i nazwisko dziecka) 

w zajęciach religii/etyki*. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka niezbędnych do 

realizacji zajęć.  

*niepotrzebne skreślić  

 

 

 

…………………………………………………………………… 

data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 
                                                                                                                                                                

DEKLARACJA W SPRAWIE WYŻYWIENIA W PRZEDSZKOLU 

 
Ja niżej podpisana/ny...…........……........…….….……..…..…..…..….…….. 

 

Deklaruję , iż moje dziecko...…..……..…….…..………..……........……..… 
 

Będzie korzystało w przedszkolu w Jemielnicy z : 

 
1. Śniadania i obiadu – koszt 5,50 na dzień * 

 

2. Śniadania, obiadu i podwieczorku – koszt 7,00 na dzień * 
 

Przyjmuję do wiadomości, że odpłatność za te świadczenia należy uiścić poprzez wpłatę na konto do 10 każdego miesiąca. Zwłoka  

spowoduje naliczanie ustawowych odsetek.  
 

*niepotrzebne skreślić  

…………………………………………………………………… 

data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

Klauzula informacyjna 

 
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  Dyrektor Publicznego Przedszkola w Jemielnicy z siedzibą pod adresem ul. Długa 11B, 47-133 Jemielnica.  

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email przedszkole@jemielnica.pl bądź pod wskazanym wyżej adresem. 

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Z inspektorem można się skontaktować przez adres e-mail: iod@bodo24.pl 

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda prawnego opiekuna nieletniego, którego dane dotyczą w związku z sprawdzeniem czystości głowy dziecka.  
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i można ją wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgodny nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane będę przetwarzane do czasu 

odwołania zgody. 

Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być: Inspektor Ochrony Danych Mateusz Szenbek z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 281/721;właściwie upoważnione osoby fizyczne, prawne lub inni odbiorcy posiadający podstawę prawną żądania dostępu do 

danych osobowych oraz odbiorcy, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; podmioty obsługującym systemy teleinformatyczne, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie oraz prawne na rzecz Przedszkola. Dane osobowe 

przetwarzane będą do czasu zakończenia sprawy, a następnie przez okres wynikający  

z przepisu prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa wewnętrznego – Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. 

Mają Państwo prawo: do dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego jeżeli 

uważa że doszło do naruszenia ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie na ulicy Stawki 2 i wszystkie dane kontaktowe znajdują się na platformie www.uodo.gov.pl. 

 
 

Klauzula informacyjna 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 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) 

informuję, że: 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  Dyrektor Publicznego Przedszkola w Jemielnicy z siedzibą pod adresem  ul. Długa 11B, 47-133 Jemielnica 

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email przedszkole@jemielnica.pl bądź pod wskazanym wyżej adresem. 

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Z inspektorem można się skontaktować przez adres e-mail: iod@bodo24.pl 
Dane przetwarzane są na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO) oraz art. 6 ust. lit. c RODO w celu realizacji obowiązku prawnego w związku z art. 12 ustawy z dn.września 1991 r.  

o systemie oświaty oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r.  

w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i można ją wycofać w dowolnym momencie. Brak podania danych będzie skutkował niemożliwością realizacji celu przetwarzania (organizacja lekcji religii/etyki). Wycofanie zgodny nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane będę przetwarzane do czasu odwołania zgody. 

Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być: Inspektor Ochrony Danych Mateusz Szenbek z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 281/721; właściwie upoważnione osoby fizyczne, prawne lub inni odbiorcy posiadający podstawę prawną żądania dostępu 

do danych osobowych oraz odbiorcy, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa; podmioty obsługującym systemy teleinformatyczne, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie oraz prawne na rzecz Przedszkola. 

Mają Państwo prawo: do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznają Państwo, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

 

mailto:iod@bodo24.pl
mailto:iod@bodo24.pl


OŚWIADCZENIE  

rodziców w sprawie objęcia ich dziecka 

nauką języka angielskiego 

 

 
Wyrażam/ nie wyrażam zgodę, aby mój syn/moja córka 

 

………………………………………...……………………..………………………, 
(imię i nazwisko dziecka) 

 

uczestniczył/uczestniczyła w zajęciach z języka angielskiego w Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy. 
 

 

 

 

…………………………………………………………………… 

data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na badanie logopedyczne oraz udział dziecka 

w zajęciach terapii logopedycznej 

 

 

Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam* zgodę na przeprowadzenie badań diagnostycznych mojego 

dziecka………………………………………………………………… w zakresie rozwoju mowy dziecka oraz udział w zajęciach terapii 

logopedycznej w roku szkolnym 2022/2023 w Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy 

*niepotrzebne skreślić  

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………… 

data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

      
 

                                      

 
 

 

 

Klauzula informacyjna 
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 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) 

informuję, że: 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  Dyrektor Publicznego Przedszkola w Jemielnicy z siedzibą pod adresem ul.  ul. Długa 11B, 47-133 Jemielnica 

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email przedszkole@jemielnica.pl bądź pod wskazanym wyżej adresem. 

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Pani Kinga Milczarek. Z inspektorem można się skontaktować przez adres e-mail: iod@bodo24.pl 

Dane przetwarzane są na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w celu realizacji obowiązku prawnego w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i 

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach w związku z przeprowadzeniem badania diagnozy logopedycznej dziecka oraz konieczności realizowania terapii logopedycznej.  

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania wymaganych danych jest brak możliwości przeprowadzenia diagnozy logopedycznej dziecka oraz konieczności realizowania 
terapii logopedycznej. 

Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być: Inspektor Ochrony Danych Mateusz Szenbek z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 281/721; właściwie upoważnione osoby fizyczne, prawne lub inni odbiorcy posiadający podstawę prawną żądania dostępu 

do danych osobowych oraz odbiorcy, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa; podmioty obsługującym systemy teleinformatyczne, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie oraz prawne na rzecz Przedszkola. 

Dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia sprawy, a następnie przez okres wynikający  

z przepisu prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa wewnętrznego – Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. Mają Państwo prawo: do dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania 

oraz prawo do ich przenoszenia. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego jeżeli uważa że doszło do naruszenia ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w 

Warszawie na ulicy Stawki 2 i wszystkie dane kontaktowe znajdują się na platformie www.uodo.gov.pl. 
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