
                                   Izbicko, dn. ……………..  

……………………………………………  
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego      

 

OŚWIADCZENIE I DEKLARACJA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
  

 

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

 

Oświadczam, że została mi udostępniona „Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z 

wystąpieniem COVID-19 obowiązująca w Przedszkolu w Izbicku” (dostępna na stronie internetowej 

przedszkola: www.pizbicko.pl). Deklaruję pełne zastosowanie się do wytycznych zawartych w 

procedurach przedszkola. 

  

  

    …………………………………………    
            Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego                  
Pouczenie  

1
Art. 233.§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  

§ 6. Przepisy § 1 [...] stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie [...]  

Informacja zgodna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. 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), zwanego dalej Rozporządzeniem. 

1. Administratorem danych jest Przedszkole im. Leśnych Duszków w Izbicku z siedzibą w Izbicku ul. 15 Grudnia 32, 
47-180 Izbicko.  

2. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres email: sekretariat@pizbicko.pl, telefonicznie pod 
numerem 774026305, lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez telefon komórkowy 
668 620 696. 

4. Celem zbierania danych osobowych jest organizacja funkcjonowania placówki, w oparciu o wytyczne 
przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) w sprawie COVID-19. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze (Artykuł 6 ust. 1 pkt c), 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). 

6. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora. Dane osobowe 
mogą również zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt prowadzonym 

przez Administratora. 
9. Mam prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
10. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
11. Podanie danych jest dobrowolne, wynikające z wytycznych przeciwepidemicznych GIS w sprawie COVID-19, 

wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
12. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 
 

           …………………………………………    
            Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego                                           

 


