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

 
DEKLARACJE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 
1) Zostałam/em poinformowany, że podczas pobytu dziecka w przedszkolu nie mogą być podawane żadne leki.  

Zobowiązuję się przyprowadzać tylko zdrowe dziecko do przedszkola. 
 

...................................................................   ...................................................................  
data i czytelny podpis matki    data i czytelny podpis ojca 

 
 

2) W razie zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka wyrażam / nie wyrażam* zgody na przewiezienie 
dziecka do szpitala i udzielenie pomocy medycznej. 
 

...................................................................   ...................................................................  
data i czytelny podpis matki    data i czytelny podpis ojca 

 
 

3) Deklaruję informować na bieżąco dyrektora przedszkola oraz nauczycielki w przypadku zmiany mojego 
miejsca zamieszkania, pracy oraz numeru telefonu kontaktowego. 
 

..................................................................   ...................................................................  
data i czytelny podpis matki    data i czytelny podpis ojca 

 
 

4) Zobowiązuję się do terminowego uiszczania opłat związanych z pobytem dziecka w przedszkolu zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.  
 

...................................................................   ...................................................................  
data i czytelny podpis matki    data i czytelny podpis ojca 

 
 

5) Wyrażam / nie wyrażam zgody na objęcie mojego dziecka ubezpieczeniem NNW PZU. Wyrażając zgodę 
zobowiązuję się do opłacenia składki ubezpieczeniowej wyliczonej zgodnie z obowiązującymi stawkami PZU. 
 

...................................................................   ...................................................................  
data i czytelny podpis matki    data i czytelny podpis ojca 

 
 

6) Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. wyrażam  zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych dziecka – w celach związanych z pobytem dziecka w przedszkolu, w tym w dzienniku 
zajęć przedszkola oraz w innej dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej, opiekuńczej 
i administracyjnej.  
 

...................................................................   ...................................................................  
data i czytelny podpis matki    data i czytelny podpis ojca 
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7) Zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) wyrażam / nie wyrażam* zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku 
mojego dziecka w formie zdjęć i filmów zarejestrowanych podczas jego pobytu w przedszkolu, 
w szczególności podczas uroczystości, zajęć dydaktycznych, wycieczek, sesji zdjęciowych zorganizowanych na 
terenie przedszkola bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda dotyczy wizerunku 
zarejestrowanego w latach uczęszczania mojego dziecka do przedszkola.  
 

...................................................................   ...................................................................  
data i czytelny podpis matki    data i czytelny podpis ojca 

 
 

8) Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na wykorzystywanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego 
dziecka zarejestrowany podczas jego pobytu w przedszkolu, w szczególności podczas uroczystości, zajęć 
dydaktycznych, wycieczek, sesji zdjęciowych zorganizowanych na terenie przedszkola poprzez zamieszczenie 
ich w galerii zdjęć na koncie użytkownika „Przedszkole Językowe EAD Dzierżoniów” na stronie internetowej 
www.facebook.pl.  
 

...................................................................   ...................................................................  
data i czytelny podpis matki    data i czytelny podpis ojca 

 
 

9) Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na wykorzystywanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego 
dziecka zarejestrowany podczas jego pobytu w przedszkolu, w szczególności podczas uroczystości, zajęć 
dydaktycznych, wycieczek, sesji zdjęciowych zorganizowanych na terenie przedszkola poprzez zamieszczenie 
ich w formie artykułu na stronie internetowej www.ddz.doba.pl. 
 

...................................................................   ...................................................................  
data i czytelny podpis matki    data i czytelny podpis ojca 

 
 

10) Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na wykorzystywanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego 
dziecka zarejestrowany podczas jego pobytu w przedszkolu, w szczególności podczas uroczystości, zajęć 
dydaktycznych, wycieczek, sesji zdjęciowych zorganizowanych na terenie przedszkola poprzez zamieszczenie 
ich w kronikach i gablotach znajdujących się w budynku przedszkola. 
  

...................................................................   ...................................................................  
data i czytelny podpis matki    data i czytelny podpis ojca 

 
 

11) Wyrażam / nie wyrażam* zgody udział mojego dziecka w zajęciach z logopedą.  
 

...................................................................   ...................................................................  
data i czytelny podpis matki    data i czytelny podpis ojca 

 
 

12) Wyrażam / nie wyrażam* zgody na udział mojego dziecka w zajęciach judo zorganizowanych na terenie 
przedszkola. Jednocześnie oświadczam, że nie widzę przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa mojego 
dziecka w w/w zajęciach. 
 

...................................................................   ...................................................................  
data i czytelny podpis matki    data i czytelny podpis ojca 
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13) Wyrażam / nie wyrażam* zgody na udział mojego dziecka w zajęciach piłki nożnej zorganizowanych  
na terenie przedszkola. Jednocześnie oświadczam, że nie widzę przeciwwskazań zdrowotnych 
 do uczestnictwa mojego dziecka w w/w zajęciach. 
 

...................................................................   ...................................................................  
data i czytelny podpis matki    data i czytelny podpis ojca 

 
 

14) Wyrażam / nie wyrażam* zgody na udział mojego dziecka w zajęciach jogi zorganizowanych na terenie 
przedszkola. Jednocześnie oświadczam, że nie widzę przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa mojego 
dziecka w w/w zajęciach. 
 

...................................................................   ...................................................................  
data i czytelny podpis matki    data i czytelny podpis ojca 

 
15) Wyrażam / nie wyrażam* zgody na udział mojego dziecka w zajęciach na basenie zorganizowanych 

w Ośrodku Sportu i Rekreacji Aquarius w Bielawie. Jednocześnie wyrażam / nie wyrażam* zgody na przewóz 
mojego dziecka na w/w zajęcia za pośrednictwem autobusu MPK lub prywatnego przewoźnika wynajętego 
przez dyrektora placówki. 
 

...................................................................   ...................................................................  
data i czytelny podpis matki    data i czytelny podpis ojca 

 
16) Wyrażam / nie wyrażam* zgody na udział mojego dziecka w wyjazdach na narty zorganizowanych 

w Ośrodku Narciarskim „Na Stoku” w Rzeczce. Oświadczam, że nie widzę przeciwwskazań zdrowotnych do 
uczestnictwa mojego dziecka w w/w zajęciach. Jednocześnie wyrażam / nie wyrażam* zgody na przewóz 
mojego dziecka na w/w zajęcia za pośrednictwem autobusu MPK lub prywatnego przewoźnika wynajętego 
przez dyrektora placówki. 
 

...................................................................   ...................................................................  
data i czytelny podpis matki    data i czytelny podpis ojca 

 
17) Wyrażam / nie wyrażam* zgody na udział mojego dziecka w zajęciach religii zorganizowanych na terenie 

przedszkola.  
 

...................................................................   ...................................................................  
data i czytelny podpis matki    data i czytelny podpis ojca 

 
18) Wyrażam / nie wyrażam* zgody na spacery mojego dziecka w okolicach przedszkola (wraz z całą grupą pod 

opieką nauczycielek) w ramach codziennych zajęć przedszkolnych.  
 

...................................................................   ...................................................................  
data i czytelny podpis matki    data i czytelny podpis ojca 

 
19) Wyrażam  / nie wyrażam*  zgody na wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy moim dziecku oraz 

wyrażanie czułości poprzez przytulanie, głaskanie.  
 

...................................................................   ...................................................................  
data i czytelny podpis matki    data i czytelny podpis ojca 
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20) Zapoznałam/em się ze Statutem przedszkola obowiązującym w Przedszkolu Językowym „Europejska 
Akademia Dziecka” w Dzierżoniowie i zobowiązuję się do przestrzegania zapisów w nim zawartych. 
 

...................................................................   ...................................................................  
data i czytelny podpis matki    data i czytelny podpis ojca 

 
* Niepotrzebne skreślić 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia2016r. (RODO), informuje się, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych wychowanków przedszkola i żłobka  
jest Niepubliczny Żłobek „Akademia Maluszka” oraz Przedszkole Językowe „Europejska Akademia Dziecka” 
mieszczące się przy ul. Szkolnej 14 w Dzierżoniowie. 

2. Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Niepublicznego Żłobka „Akademia 
Maluszka” i Przedszkola Językowego „Europejska Akademia Dziecka, ul. Szkolna 14, 58-200 Dzierżoniów, tel. 
74 83 40 004, e-mail: przedszkoledzierzoniow@op.pl.   

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych w Statucie Niepublicznego 
Żłobka „Akademia Maluszka” oraz Przedszkola Językowego „Europejska Akademia Dziecka” w Dzierżoniowie. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Niepublicznego Żłobka „Akademia Maluszka” oraz Przedszkola 

Językowego „Europejska Akademia Dziecka” w Dzierżoniowie  dostępu do treści swoich danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , a także prawo do przenoszenia danych oraz 
uzyskania kopii danych. 

7. Pani/Pani ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  oraz prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Zebrane dane będą przechowywane  przez okres 5 lat  liczone od momentu ich zebrania. 
9. Inspektor Danych osobowych może przekazać dane osobowe organom uprawnionym zgodnie 

z odrębnymi przepisami np.: 
a. osobom upoważnionym, tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp 

do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, 
b. podmiotom przetwarzającym którym Inspektor Danych Osobowych zlecił czynności wymagające 

przetwarzania danych, tj. pracownikom realizującym zajęcia dodatkowe dla dzieci. 
c. Urząd Miasta w Dzierżoniowie, Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Kuratorium Oświaty 

we Wrocławiu. 
10. Podanie danych jest dobrowolne, w przypadku ich niepodania nie będzie możliwe realizowanie świadczenia 

usług w żłobku i świadczenia usług w zakresie wychowania przedszkolnego.  
11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej 

i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 
przypadkową utrata, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze 
wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

12. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej, papierowej, oraz ręcznie, zgodnie z 
metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej. 
 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z powyższą klauzulą informacyjną. 
 
…................................................................ 
(czytelny podpis rodzica) 
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