
 

 

   

 
 

Publiczne Przedszkole „COGITO”” 

ul. Monterska 4 

53-206 Wrocław 

Tel. 501 66 99 71  

@ : cogito.wroclaw@operator.edu.pl 

  

 

STAŁA K ARTA UC ZEST NI KA  

WYJ ŚĆ PO ZA  PR ZED SZK OLE  

 
 

 

 

I. DANE DZIECKA  

1. Imię i nazwisko dziecka ................................................................................................................................... .…... 

2. Numer PESEL …………………………………………………………………….……Grupa………………....….. 

3. Imię i nazwisko matki:…………………………………………………….tel. kom……………………….……...… 

4. Imię i nazwisko ojca:……………………………………..……………….tel. kom………………………….…...… 

3. Adres zamieszkania:…………………………………………………………tel. domowy.……..………………….. 

 

 

II. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA 

 

      (np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę środkami komunikacji miejskiej, czy przyjmuje 

stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary) 
 

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

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

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

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

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

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

 

STWIERDZAM, ŻE PODAŁEM(AM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ 

POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI W CZASIE WYJŚCIA POZA PRZEDSZKOLE.  
OŚWIADCZAM, ŻE STAN ZDROWIA MOJEGO DZIECKA POZWALA NA UCZESTNICZENIE 

W WYJŚCIACH POZA PRZEDSZKOLE. 

JEDNOCZEŚNIE ZGADZAM SIĘ NA WSZELKIE ZABIEGI MEDYCZBNE RATUJĄCE ZDROWIE I ŻYCIE 

MOJEGO DZIECKA. 

 
 

Wrocław.................................                                                   ………....................................................... 
                  (miejscowość, data)                                                                                            (podpis ojca, matki lub opiekuna) 
 

 
 
 

 

 

 
 

Publiczne Przedszkole „COGITO” 

ul. Monterska 4 

53-206  Wrocław 

Tel. 501 66 99 71  

@ : cogito.wroclaw@operator.edu.pl 
 

  

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW  

(OPIEKUNÓW)  
 

 

I. DANE DZIECKA  
 

Nazwisko i imię dziecka ………………………………………………………………………………………………… 

Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………… PESEL ….………..………….…. 

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………….………………...…..…. 

Imię i nazwisko matki (opiekunki) Imię i nazwisko ojca (opiekuna) 

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

Telefony kontaktowe (stacjonarne i komórkowe):    Dom ……….……………………………………..…………....… 

Matka ……………………………………………………. Ojciec ……………….……………………..….……..… 

Miejsce pracy:  

Matki (opiekunki) ………………………………………………………….…..….…telefon.…………………………. 

Ojca (opiekuna)……………………………………………………………………….telefon.…………………….…… 

 

 

    II. Dziecko będzie odbierane przez: 
 

l.p. Nazwisko i imię 
Numer dowodu 

osobistego 
Stopień pokrewieństwa  /  telefon 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

W przypadku zmian zobowiązuję się poinformować nauczyciela prowadzącego. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych i wykorzystywanie ich do celów 
statystycznych przez Ogólnopolski Operator Oświaty i Urząd Miasta Wrocławia, oraz w celu kontaktu ze mną 

zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, ze zm. 

RODO. Zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do swoich danych, ich poprawienia lub usunięcia. 
 

Wrocław.................................                                                   ………....................................................... 
                  (miejscowość, data)                                                                                (podpis ojca, matki lub opiekuna) 



 

 

 

W związku z obowiązywaniem 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 o ochronie danych), dalej 

„RODO”, niniejszym informujemy: 

1. Administratorem danych osobowych rodziców, opiekunów prawnych, osób 

upoważnionych do odbioru dziecka jest Ogólnopolski Operator Oświaty, z siedzibą w 

Poznaniu, ul. Gorczyczewskiego 2/7, 60-554 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w 

Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 

0000044866, numer NIP 778-13-95-875. 

2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z 

wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod 

adresem email: iod@operator.edu.pl albo pisemnie na adres Administratora. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienie bezpieczeństwa dziecku 

korzystającemu z usług placówki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. z art. 102 

ust. 1 pkt 6 Prawa oświatowego. 

4. Państwa dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym dane w 

imieniu Administratora, uczestniczącym w wykonywaniu czynności Administratora, tj. 

m.in. podmiotom obsługującym systemy informatyczne, udostępniającym systemy 

informatyczne. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (nienależących do Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego). 

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywanie przez okres korzystania 

przez dziecko z usług placówki oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

7. Posiadają Państwo: 

a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO), 

b. prawo do sprostowania danych osobowych i ich uzupełnienia (art. 16 RODO), 

c. prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), 

d. prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), 

e. prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO). 

8. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do odbioru dziecka przez 

osoby upoważnione. 

10. Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani profilowania 

 

 

 Oświadczam, że wszystkie osoby z upoważnienia do obioru dziecka wraz z rodzicami/ 

prawnymi opiekunami dziecka zostały zapoznane z w/w 

 

Data   ………………… Podpis …………………….……………… 

 

 

W związku z obowiązywaniem 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 o ochronie danych), dalej 

„RODO”, niniejszym informujemy: 

1. Administratorem danych osobowych rodziców, opiekunów prawnych, osób 

upoważnionych do odbioru dziecka jest Ogólnopolski Operator Oświaty, z siedzibą w 

Poznaniu, ul. Gorczyczewskiego 2/7, 60-554 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w 

Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 

0000044866, numer NIP 778-13-95-875. 

2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z 

wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod 

adresem email: iod@operator.edu.pl albo pisemnie na adres Administratora. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienie bezpieczeństwa dziecku 

korzystającemu z usług placówki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. z art. 102 

ust. 1 pkt 6 Prawa oświatowego. 

4. Państwa dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym dane w 

imieniu Administratora, uczestniczącym w wykonywaniu czynności Administratora, tj. 

m.in. podmiotom obsługującym systemy informatyczne, udostępniającym systemy 

informatyczne. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (nienależących do Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego). 

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywanie przez okres korzystania 

przez dziecko z usług placówki oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

7. Posiadają Państwo: 

a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO), 

b. prawo do sprostowania danych osobowych i ich uzupełnienia (art. 16 RODO), 

c. prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), 

d. prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), 

e. prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO). 

8. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do odbioru dziecka przez 

osoby upoważnione. 

10. Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani profilowania 

 

 

 Oświadczam, że wszystkie osoby z upoważnienia do obioru dziecka wraz z rodzicami/ 

prawnymi opiekunami dziecka zostały zapoznane z w/w 

 

Data   ………………… Podpis …………………….……………… 

  
 


