
                                                   Przed wypełnieniem proszę przeczytać całość                                                                             

     

 

DEKLARACJA UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 
 

 

Deklaruję uczęszczanie mojego dziecka: ....................................................................................................   
                                                                                                                    (imię i nazwisko dziecka)                                                                   

od dnia ............................................................... do Przedszkola Publicznego Nr 6 w Rzeszowie 

działającego w trybie reżimu sanitarnego. 

 

I. Dane rodziców/opiekunów dziecka 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów: ..................................................................................... 

 

       ..................................................................................... 

Telefon do szybkiej komunikacji:  

Matka dziecka: tel.       .........................................    Ojciec dziecka: tel. …………………...………… 

 

III. Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka 

Oświadczamy, że nasze Dziecko jest zdrowe, nie ma objawów żadnej choroby. 

Ponadto nie miało świadomego kontaktu: 

a) z osobą chorą na koronawirusa 

b) z osobą będącą w izolacji 

c) z osobą przebywającą na kwarantannie. 

 

Rzeszów, dnia ......................                 .................................                      ………………………… 
                                                           podpis matki                                                               podpis ojca 

 
IV. Oświadczenie o pobycie dziecka w przedszkolu  

Oświadczam, że oddając Dziecko pod opiekę przedszkola działającego w czasie stanu pandemii 

COVID-19 jestem świadomy/świadoma* istnienia licznych czynników ryzyka grożących 

zarażeniem się COVID-19: 

a) dziecku 

b) rodzicom/opiekunom 

c) innym domownikom 

i w przypadku zachorowania nie będę wnosił skarg i zażaleń.  

 

Rzeszów, dnia ......................                 .................................                      ………………………… 
                                                           podpis matki                                                               podpis ojca 

 
V. Oświadczam, że jestem świadoma/my obostrzeń wynikających z reżimu sanitarnego 

panującego podczas sprawowania opieki w przedszkolu 

 

Rzeszów, dnia ......................                 .................................                      ………………………… 
                                                           podpis matki                                                               podpis ojca 

 
VI. Wyrażamy zgodę na codzienny pomiar temperatury u naszego Dziecka. 

 

Rzeszów, dnia ......................                 .................................                      ………………………… 
                                                           podpis matki                                                               podpis ojca 
 

VII. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej. 

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych,                             

w tym odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego1 i będę niezwłocznie 

informować dyrekcję placówki o zaistniałych zmianach. 

 

Rzeszów, dnia ......................                 .................................                      ………………………… 
                                                           podpis matki                                                               podpis ojca 
 



__________________ 
1Art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.)                   

ma następujące brzmienie: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym                       

lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega 

karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.” 

 

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z realizacją wymogów 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 ochrony danych), informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych                           

oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

I. Administrator danych  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, 35-231 Rzeszów, ul. Skrajna 

1, jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 reprezentowany przez Dyrektora Zespołu.  

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych  

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego Nr 3, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych Osobowych poprzez adres email - iod3@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora danych.  

III. Cele przetwarzania danych  

1. Dane przetwarzane będą w związku z realizacją przez placówkę zadań publicznych i wypełnianiem obowiązków prawnych 

wynikających wprost z przepisów prawa lub określonych zadaniami statutowymi placówki. 

2. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka w określonym celu i zakresie.  

IV. Okres przechowywania danych osobowych  

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów                          

dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa m.in.: ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przez okresy zakreślone                                    

w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt. 3  

V. Prawa osób, których dane dotyczą  

1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:  

a) dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,  

b) sprostowania (poprawiania) w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,  

c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),  

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych,  

e) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

f) przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,  

g) sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,  

h) w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), 

przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.  

2. 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.  

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

stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Konsekwencją niepodania danych osobowych może skutkować 

brakiem możliwości realizacji celów w jakich zbierane są dane osobowe lub brakiem możliwości zawarcia takiej umowy.  

VI. Odbiorcy danych osobowych  

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych i/lub danych osobowych Pani/Pana dziecka będą:  

a) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa m.in. takie jak organy władzy publicznej 

oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 przetwarzają                     

dane osobowe, dla których Administratorem jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 reprezentowany przez Dyrektora Zespołu.  

VIII. Inne informacje 

Podane przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie zamierza przekazywać danych 

osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 

 

 

 

 

 

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

         podpis matki/opiekunki prawnej                                                                                                         podpis ojca/opiekuna prawnego 


