
Imię i nazwisko dziecka: …………………………………………….. 

 

OŚWIADCZENIE  

– dotyczy przyprowadzanego dziecka i osoby je przyprowadzającej 

Ja niżej podpisany/podpisana, oświadczam, że ani ja, ani nikt z domowników: 

- nie jest objęty kwarantanną/izolacją  

- w ciągu ostatnich 14 dni nie miała kontaktu z potwierdzonym przypadkiem Covid-19 

oraz że: 

- u mojego dziecka nie występują objawy: gorączka, kaszel, uczucie duszności 

 właściwe zakreślić 

 

DANE KONTAKTOWE OSOBY PRZYPROWADZAJĄCEJ DZIECKO: 

Imię: …………………………………………………………………………… 

Nazwisko: ……………………………………………………………………… 

Nr telefonu kontaktowego ……………………………………………………… 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawdziwych danych 

oświadczam, że przedłożone przeze mnie w oświadczeniu informacje są zgodne ze stanem 

faktycznym.  
 

 
            Data i podpis osoby przyprowadzającej dziecko 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych 

przez Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi „ Słoneczko” w Inowrocławiu 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi  

 „ Słoneczko”, przy ul. Kusocińskiego 11 oraz Kusocińskiego 24 w Inowrocławiu. Inspektorem ochrony danych w 

Przedszkolu jest Adam Mroczek, e-mail: am.ster@poczta.onet.pl, tel: 601215898, Pani/Pana dane osobowe 

przetwarzane będą w celu określonym w art. 6 ust. 1 pkt c rozporządzenia, o którym mowa wyżej - realizacji zadań 

opiekuńczo – wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r., poz. 

1148). Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, poza przypadkami określonymi przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. Posiada Pani/Pan 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych oraz, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia, o którym mowa wyżej. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem 

ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości uczestnictwa dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych organizowanych przez Przedszkole. 

Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych. 

 

 
     Data i podpis osoby przyprowadzającej dziecko 
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