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                                                                                                                          ZAŁĄCZNIK NR 1 
 

IMIE I NAZWISKO DZIECKA 

 
 

     

CZY DZIECKO BĘDZIE UCZĘSZCZAŁO NA LEKCJĘ: 

RELIGII            TAK              NIE                                 

       (niepotrzebne skreślić) 

CZY DZIECKO BĘDZIE UCZĘSZCZAŁO NA ŚWIETLICĘ 

TAK              NIE                                    

 (niepotrzebne skreślić) 

 

DANE DODATKOWE 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka 

(w publikacjach papierowych i elektronicznych, w tym internetowych 
związanych z życiem szkoły, np. zgoda na publikację zajęć z uroczystości 
szkolnych na stronie www szkoły i w lokalnej prasie, publikowanie list 
laureatów konkursów szkolnych, powiatowych, rejonowych                        
i wojewódzkich, zawodów sportowych, sporządzanie list uczestników 
wycieczek szkolnych z ich danymi itp.). 

 

 

TAK            NIE 

(niepotrzebne skreślić) 

Zgoda na udział w programie: 

„Program dla szkół” ( dotyczy warzyw i owoców oraz 

mleka i produktów mlecznych ) 

 

 
 

TAK            NIE 
(niepotrzebne skreślić) 

 

INFORMACJE UPRAWNIAJĄCE DO PODJĘCIA CZYNNOŚCI RATUJĄCYCH ZDROWIE I ŻYCIE UCZNIA 

 

Wyrażam zgodę na przegląd indywidualny – 
higieniczny w gabinecie pielęgniarskim 
 

TAK            NIE 
(niepotrzebne skreślić) 

Wyrażam zgodę na podjęcie czynności 
ratujących zdrowie i życie mojego dziecka 

TAK            NIE 
(niepotrzebne skreślić) 

Oświadczam, że  w razie nagłego wypadku 
zagrażającego życiu mojego dziecka wyrażam 
zgodę  na przetoczenie krwi. 

 

 
TAK            NIE 

(niepotrzebne skreślić) 

 

Czytelny podpis  MATKI (OPIEKUNKI PRAWNEJ)                    …………………………………………………………..                  

Czytelny podpis  OJCA  (OPIEKUNA PRAWNEGO)                   …………………………………………………………..                

…………………………………………………………………. 
                    (miejscowość i data 



 

ZGODA 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

WYRAŻAM ZGODĘ na przetwarzanie danych osobowych zawartych w kwestionariuszu, 

w celu realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.  

 

Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o : 

1) adresie siedziby podmiotu, w którym dane są zbierane i przetwarzane, 

2) celu zbierania i przetwarzania danych, 

3) dobrowolności podania danych, 

4) prawie do wglądu do treści danych oraz możliwości ich sprostowania, 

5) prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, 

6) prawie wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych 

7) prawie wniesienia sprzeciwu, 

8) prawie wniesienia skargi go prezesa UODO 

 

Czytelny podpis  MATKI (OPIEKUNKI PRAWNEJ)                     ……………………………………………………… 

Czytelny podpis  OJCA  (OPIEKUNA PRAWNEGO)                     ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………. 
                          (miejscowość i data) 

 

 

 

 


