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ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

My niżej podpisani ………………………………………………….…………..…………...................................,  
  
oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na  udział naszego 
dziecka...……………………………........................................................................................................ 

(imię i nazwisko dziecka) 

 

Lp. Treść: Podpis 
rodziców/opiekunów 
Złożenie podpisu  jest 

równoznaczne z 
wyrażeniem zgody 

1.  w spacerach i zajęciach organizowanych poza 
terenem przedszkola trwających do 4 godzin 

 

2.  w zajęciach z logopedą w przedszkolu  

3.  w zajęciach z psychologiem w przedszkolu  

4.  w sprawdzaniu czystości głowy w przedszkolu 
(profilaktyka wszawicy) 

 

 oraz wyrażam zgodę na: 
 

5.  udzielanie pomocy medycznej w czasie pobytu w 
przedszkolu oraz podczas wycieczek, spacerów i 
zajęć organizowanych przez przedszkole poza jego 
terenem, w celu ratowania zdrowia i życia  dziecka 

 

Niniejsza zgoda jest ograniczona czasowo  i trwa od momentu jej podpisania do 31 sierpnia 
2023 roku lub do czasu otrzymania pisemnej informacji od rodziców/opiekunów prawnych o 
jej cofnięciu. 
 

*Zgoda osoby upoważnionej na przetwarzanie danych osobowych 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych 

Dyrektora Przedszkola nr 240 im. „Polskich Olimpijczyków” w Warszawie w celu 

identyfikacji jako osoby wyrażającej zgodę/zgody opisane w powyższej tabeli,  przez 

Przedszkole nr 240 im. „Polskich Olimpijczyków” w Warszawie. 

2. Podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.       
                     

**Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 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 tych danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej 

Rozporządzeniem, informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola nr 240 im. 

„Polskich Olimpijczyków” w Warszawie zwany dalej Administratorem.  

2) Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można 

skontaktować się za pośrednictwem adresu iodo@dbfobielany.waw.pl 
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3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu identyfikacji jako osoby wyrażającej 

zagody na udział w opisanych w niniejszych dokumencie działaniach edukacyjnych i 

prozdrowotnych realizowanych przez Przedszkole nr 240 im. „Polskich Olimpijczyków” w 

Warszawie 

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnione innym odbiorcom. 

5) Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku niepodania Pani/Pana dziecko nie będzie 

mogło uczestniczyć w opisanych działaniach organizowanych przez Przedszkole. 

6) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 31 sierpnia 2023 roku. 

 

...........………………………… 

(data i czytelny podpis rodzica) 

 
 
 


