
 

DEKLARACJA PRZYJĘCIA DZIECKA DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA 

INTEGRACYJNEGO NR 3 W LUBLIŃCU W OKRESIE PANDEMII COVID-19 

 

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

 

2. Data urodzenia:…………………………………………………………...................... 

 

3. Adres:……………………………………………………………………..................... 

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

 

4. Aktualne numery telefonów rodziców: 

 

 Matka……………………………… 

 Ojciec……………………………… 

5. Numery pierwszego kontaktu w kolejności - dostępne przez cały czas: 

 

 Matka……………………………… 

 Ojciec……………………………… 

 Dodatkowe numery kontaktowe do innych członków rodziny lub do miejsca 

pracy:……………………………………………………………............…… 

6. Miejsce pracy matki/opiekuna prawnego (zaznacz przez zakreślenie): 

 

 system ochrony zdrowia 

 służby mundurowe 

 pracownicy handlu 

 przedsiębiorstwa produkcyjne realizujące zadania związane 

z przeciwdziałaniem COVID-19 

 inne, jakie……………………………………………………………........… 

Miejsce pracy ojca/opiekuna prawnego (zaznacz przez zakreślenie): 

 system ochrony zdrowia 



 służby mundurowe 

 pracownicy handlu 

 przedsiębiorstwa produkcyjne realizujące zadania związane 

z przeciwdziałaniem COVID-19 

 inne, jakie……………………………………………………………......…. 

 

7. Deklaracja godzin pobytu dziecka w przedszkolu: 

 od godz.................do godz................ 

 

 

 

………………………………………   …………………………………… 

/podpis matki/opiekuna/     /podpis ojca/opiekuna/ 

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z obowiązującą procedurą odnośnie bezpieczeństwa 

pobytu dziecka w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 3 w Lublińcu w czasie pandemii 

COVID19 i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń. 

 

 Procedura zachowania bezpieczeństwa podczas przyprowadzania i odbierania dziecka 

z Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 w Lublińcu w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

 

 

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

Data i podpis matki/opiekuna/    data i podpis ojca/opiekuna/ 

 

 

 



Oświadczam, że przez czas przyprowadzenia dziecka do przedszkola żaden z członków 

rodziny ani domowników nie przebywa na kwarantannie.  

 

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

Data i podpis matki/opiekuna/    data i podpis ojca/opiekuna/ 

 

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

kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:  

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych jest Przedszkole nr 3 w Lublińcu, ul. 

Wojska Polskiego 6,tel. 34 351 14 03, adres poczty email: sekretariat@pm3.lubliniec.pl 

W sprawach dotyczących. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących 

praw można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: 

iod@cuw.lubliniec.pl 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w placówce w 

czasie epidemii COVID-19 odpowiedniej opieki, i odbywać się będzie na podstawie art. 9 ust. 

2 lit. a RODO tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody. 

Odbiorcami danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

Dane przechowywane będą przez okres 1 roku. 

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez 

uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody, prawo do żądania 

dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także 

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w 

Warszawie ul. Stawki 2, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub 

naruszało RODO. 

 


