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KARTA INFORMACYJNA O DZIECKU 

Imiona i nazwisko dziecka:  

 

 

 

I.  DEKLARACJE, ZGODY RODZICÓW:    

1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w wycieczkach przedmiotowych i krajoznawczo- 
turystycznych organizowanych poza terenem przedszkola 

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

    podpisy rodziców (opiekunów) 

2. Oświadczam, że moje dziecko jest objęte ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków 

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

    podpisy rodziców (opiekunów) 

3. Wyrażam życzenie, aby moje dziecko  uczestniczyło w nauce religii 

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

    podpisy rodziców (opiekunów) 

4. Wyrażam zgodę na fotografowanie mojego dziecka przez zewnętrzne firmy fotograficzne spoza 
przedszkola, które jako podmiot przetwarzający  zawrą umowy z przedszkolem 

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

      podpisy rodziców (opiekunów) 

5. Wyrażam zgodę na obserwacje mojego dziecka przez psychologa w czasie zabaw i zajęć 
dydaktycznych na terenie przedszkola  

 

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

    podpisy rodziców (opiekunów) 

6. Wyrażam zgodę na kontrolowanie przez pracownika przedszkola temperatury ciała oraz czystości 
głowy mojego dziecka  

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

     podpisy rodziców (opiekunów) 
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7. Wyrażam zgodę na stosowanie dla mojego dziecka w razie potrzeby (skaleczenia, zadrapania) 
OCTENISEPTU (środka dezynfekującego rany) podczas jego pobytu w  przedszkolu w celu 
powierzchownego odkażenia. 

 

 

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

     podpisy rodziców (opiekunów) 

II. W jaki sposób chcielibyście Państwo współpracować z przedszkolem? 

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

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

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

 

 

 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie karty informacyjnej o dziecku 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIEAPARLAMENTU 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  informuję: 

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Przedszkoli nr 2 , 60-316 Poznań, 

ul.Kasztelańska 19 tel./fax: +48(61)8671774;  e-mail: p_47@wp.pl  

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod3_oswiata@um.poznan.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizowania usługi o wychowanie przedszkolne i są 

zgodne z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz przepisów innych ustaw i 

aktów wykonawczych do tej ustawy w zakresie niezbędnym do pracy przedszkola i zachowania 

bezpieczeństwa dziecka na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, c, d, e, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) Pana/Pani dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów 

archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących 

archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.  

5) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich  

sprostowania,  w stosunku do danych przetwarzanych za zgodą usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie. 

6)    Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7)    Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  

 


