
 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 

w Przedszkolu Gminnym w Rudnej w roku szkolnym 2023/2024 

PODSTAWOWE DANE DZIECKA 

Dane osobowe  

Imię/Imiona i Nazwisko :  

Data urodzenia:  

 

Nr PESEL:………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania                                                 

Kod pocztowy:  Miejscowość: 

Ulica:  Nr domu:  Nr lokalu: 

Adres zameldowania                                           

Kod pocztowy:  Miejscowość: 

Ulica:  Nr domu:  Nr lokalu: 

    

Deklaruję, że dziecko będzie korzystać z opieki w przedszkolu w godz. od………..do……. 
 

AKTUALIZACJA DANYCH: 

DANE RODZICÓW /OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

Dane osobowe matki /opiekunki prawnej 

Nazwisko i imię: 

Adres zamieszkania matki /opiekuna prawnego 

Kod pocztowy:  Miejscowość: 

Ulica:  Nr domu:  Nr lokalu: 

Dane kontaktowe matki /opiekuna prawnego 

Telefon:  

Adres e-mail: 

Dane osobowe ojca /opiekuna prawnego 

Nazwisko i imię: 

Adres zamieszkania ojca /opiekuna prawnego 

Kod pocztowy:  Miejscowość: 

Ulica: Nr domu:  

Dane kontaktowe ojca /opiekuna prawnego 

Telefon:  

Adres e-mail: 

 

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 

(np. alergie, dieta, choroby przewlekłe, specjalne potrzeby edukacyjne, przebywanie pod stałą opieką 

specjalistyczną, itp.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Deklaracja dotycząca dowozu/odwozu dziecka z przedszkola 

 

Wyrażam zgodę na dowóz mojego dziecka do Przedszkola 

Gminnego  

w Rudnej z miejscowości…………………..   

 

 

Wyrażam zgodę na odwóz mojego dziecka z Przedszkola 

Gminnego  

w Rudnej do miejscowości…………………... 

 

 

……………………………Podpis 

rodzica/opiekuna prawnego 
 

 

………………………….. 
Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

_______________________________________ 

  (podpis rodzica/opiekuna prawnego)



UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA PRZEDSZKOLA GMINNEGO W RUDNEJ  

 
Upoważniam do odbioru mojego dziecka 
……………………………………………………………………………………………………………………  

                                                                        (imię i nazwisko dziecka) 

następujące  osoby: 
 

Lp.  
Imię i nazwisko Pokrewieństwo Nr dowodu 

osobistego 

Nr telefonu* 

1 
 

 
   

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od 
momentu jego odbioru przez wskazane wyżej, upoważnione przez nas osoby. 
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób upoważnionych zgodnie z art. 14 
RODO: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Gminne w Rudnej ul. 
Polna 3 D 59-305 Rudnej, e-mail: kadry@przedszkolerudna.pl  Kontakt z Inspektorem Ochrony 
Danych: iodags@iodags.pl. 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) w celu 
umożliwienia Pani/Panu odbiór dziecka w sposób zapewniający mu bezpieczeństwo co jest 
obowiązkiem prawnym placówki uregulowanym w statucie, zgodnie z przekazanym 
upoważnieniem rodzica/prawnego opiekuna oraz art. 6 ust 1 lit a (zgoda) nr telefonu w celu 
kontaktowym. 

Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Pani/Pana dane osobowe 
będą przechowywane przez okres roku szkolnego. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku gdy przetwarzanie danych 
osobowych odbywa się na podstawie 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, zgodnie 
z obowiązującym prawem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy 
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Pani/Pana dane nie będą podlegały automatycznego profilowaniu. Źródłem pozyskania 
Pani/Pana danych osobowych jest Informacja od rodzica/opiekuna prawnego dziecka. 

        

Oświadczam, że wypełniłem/łam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 RODO wobec 
wyżej wymienionych osób poprzez zapoznanie ich z w/w Informacją o przetwarzaniu danych 
osobowych  
 

…………………….………………………………………………………… 

(data, czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego) 
 

* Dane nieobowiązkowe jednak ułatwiające kontakt w sprawie odbioru dziecka ze szkoły w chwili braku kontaktu 
 z rodzicem czy opiekunem prawnym. 
 

mailto:kadry@przedszkolerudna.pl
mailto:iodags@iodags.pl


 
 
 

Oświadczenie 

 
 
 Jestem świadoma/y, że powierzam opiekę nad moim  

 

dzieckiem……………………………………………………. osobie (osobom) nieletniej 
                                       (imię i nazwisko) 
 

tj. ………………………………………………………..ur……………………………….. 
                 (imię i nazwisko) 
 

 

Zdaje sobie sprawę, że po odebraniu dziecka z przedszkola osoba (osoby) ta jest 

odpowiedzialna za opiekę nad moim dzieckiem. 

 

W związku z tym, gdyby wystąpiło jakieś zdarzenie losowe, nie będę pociągał/a do 

odpowiedzialności nauczyciela wydającego za moja zgodą dziecko osobie nieletniej.  

 

1.  (art.43 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o Ruchu Drogowym  

Dz.U. 2022.0.988) 

             Wyrażam zgodę i ponoszę  pełną odpowiedzialność za powrót mojego dziecka  do 

             domu pod opieką osoby małoletniej, która ukończyła 10 rok życia 

1. Oświadczam, że przedłożone przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i 

zobowiązuję się do ich aktualizowania na piśmie w przypadku zmian.     

 

 

 

 
                                                                            ……………………………………………………………………… 

                                                             data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 


