
ZGODY I OŚWIADCZENIA RODZICÓW 2020/21 
 
1.Klauzula dot. udziału w konkursie –do regulaminu w konkursie, czy formularzu 
zgłoszeniowym do konkursu  
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Nr 23 w Radomiu, ul. Świętojańska 
5, 26 -600 Radom 

 kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –Bartłomiej Kida, e-mail: bodo.radom@gmail.com 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w  Konkursie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody 

  posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia 
danych 

 podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością 
uczestnictwa w Konkursie 

 ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa 

  Pani/Pana osobowe nie są przekazywane do państw trzecich  

  Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
 
 
Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w Konkursie.  
 
.................................................        ................................................                   ......................................................... 
Data                                                       Podpis matki/opiekuna prawnego           Podpis ojca/opiekuna prawnego 
 
 
2.Wyrażam / nie wyrażam wolę  uczestnictwa udziału mojego dziecka............................................w zajęciach z 
języka angielskiego w roku szkolnym 2020/2021. 
 
.................................................        ................................................                   ......................................................... 
Data                                                       Podpis matki/opiekuna prawnego           Podpis ojca/opiekuna prawnego 
 
 
3.Wyrażam / nie wyrażam wolę  uczestnictwa udziału mojego dziecka............................................w zajęciach z 
religii w roku szkolnym 2020/2021. 
 
.................................................        ................................................                   ......................................................... 
Data                                                       Podpis matki/opiekuna prawnego           Podpis ojca/opiekuna prawnego 

 
 
4.Wyrażam / nie wyrażam wolę  uczestnictwa udziału mojego dziecka............................................na zabawę pod 
opieką nauczyciela na przedszkolnym placu zabaw z użyciem sprzętu terenowego tam dostępnego oraz sprzętu 
sportowego typu skakanki, piłki itp w roku szkolnym 2019/2020. 
 
.................................................        ................................................                   ......................................................... 
Data                                                       Podpis matki/opiekuna prawnego           Podpis ojca/opiekuna prawnego 

 
 
5.Wyrażam / nie wyrażam zgodę na wykonywanie u mojego dziecka  ............................................ czynności 
higienicznych  tj ; czesanie , zmiana ubrania w razie potrzeby   w roku szkolnym 2020/2021. 
 



.................................................        ................................................                   ......................................................... 
Data                                                       Podpis matki/opiekuna prawnego           Podpis ojca/opiekuna prawnego 

 
 
6.Wyrażam / nie wyrażam wolę  uczestnictwa udziału mojego dziecka............................................w imprezach 
organizowanych na terenie przedszkola tj. teatrzyki , konkursy, zabawy taneczne itp  w roku szkolnym 
2020/2021. 
 
.................................................        ................................................                   ......................................................... 
Data                                                       Podpis matki/opiekuna prawnego           Podpis ojca/opiekuna prawnego 

 
7.Zostałem poinformowany , że podczas pobytu dziecka w przedszkolu nie mogą być podawane żadne leki. 
Zobowiązuję się przyprowadzać do przedszkola tylko zdrowe dziecko. 
 
.................................................        ................................................                   ......................................................... 
Data                                                       Podpis matki/opiekuna prawnego           Podpis ojca/opiekuna prawnego 
 
 
8.Deklaruję na bieżąco informować nauczyciela o zmianie numeru telefonu kontaktowego. 
 
 
.................................................        ................................................                   ......................................................... 
Data                                                       Podpis matki/opiekuna prawnego           Podpis ojca/opiekuna prawnego 
 

 

 


