
DEKLARACJE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) DZIECKA 

Placówka oświatowa, której dotyczą deklaracje Imię i nazwisko dziecka, którego dotyczą deklaracje 

Szkoła Podstawowa nr 356 im. Ryszarda Kaczorowskiego 
w Warszawie 

 

 

 

KONTAKT Z RODZICAMI (OPIEKUNAMI PRAWNYMI DZIECKA) 

Ja, niżej podpisana / podpisany wyrażam zgodę na kontakt w sprawach dotyczących dziecka w sposób opisany 
poniżej  (w przypadku zgody proszę podać adres e-mail, numer telefonu lub inną preferowaną formę kontaktu): 
  

 
 

Przyjmuję do wiadomości, że udzielona przeze mnie zgoda może być 
wycofana w każdym czasie, a przekazane informacje będą 
wykorzystywane zgodnie z treścią klauzuli informacyjnej RODO. 

 
 

Data i podpis osoby składającej oświadczenie 
 
 
 

 

 

ISTOTNE INFORMACJE O DZIECKU 

Poniżej przekazuję istotne informacje dotyczące mojego dziecka, niezbędne dla zapewnienia mu właściwej opieki, 
odżywiana i metod wychowawczych (np. o stanie zdrowia, alergiach, zażywanych lekach, preferencjach 
żywieniowych itp.) 

 
 

Przyjmuję do wiadomości, że przekazane informacje będą 
wykorzystywane zgodnie z treścią klauzuli informacyjnej RODO. 

 
 

Data i podpis osoby składającej oświadczenie 
 

 
 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA (DOTYCZY KLAS 1-4) 

Upoważniam do odbioru mojego dziecka (proszę zaznaczyć lub dopisać poniżej właściwie): 

 
z przedszkola / ze szkoły / z zajęć dodatkowych / ze świetlicy / _____________________ 

 

następujące osoby: 

Lp. Imię Nazwisko Telefon 

1.  
 

  

2.  
 

  

3.  
 

  

4.    

5.    

Ponadto zobowiązuje się pisemnie zgłaszać nauczycielowi 
poszczególnych klas, fakt niezaplanowanych zmian dotyczących 
powierzenia opieki nad naszym dzieckiem. W razie niedotrzymania 
formalności w tym zakresie, przyjmujemy do wiadomości, iż nasze 
dziecko nie zostanie wydane osobom postronnym. 
 
Oświadczam, że ww. osoby zapewniają mojemu dziecku pełne 
bezpieczeństwo. Jednocześnie zobowiązuję się do przekazania ww. 
osobom treści klauzuli informacyjnej RODO. 

 

 
Data i podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przestrzeganiem danych 

osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1)- zw. Dalej RODO, informujemy, że: 

Administratorem danych osobowych dzieci oraz rodziców/ opiekunów prawnych dzieci jest Szkoła Podstawowa nr 356 w Warszawie, ul. Głębocka 66, zwana dalej Administratorem lub Placówką. Jeśli chce Pan/Pani 

zapytać o swoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej: 

tel.: 22 510-36-20 wew.233 

e-mail: inspektor@dbfo.waw.pl 

adres: DBFO Białołęka ul. Modlińska 190, 03-119 Warszawa 

Pełna treść klauzuli znajduje się  na stronie Szkoły Podstawowej nr 356 w Warszawie. 

 

 

OŚWIADCZENIE  

Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za moje dziecko w drodze do szkoły i w czasie powrotu do 
domu. 

Moje dziecko: 

a) samo przychodzi do szkoły i wraca do domu  

b)  jest doprowadzane i odbierane przez osobę podaną w upoważnieniu  
 
Przyjmuję do wiadomości, że przekazane informacje będą 
wykorzystywane zgodnie z treścią klauzuli informacyjnej RODO. 

 
 
 

Data i podpis osoby składającej oświadczenie 

 
 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA NIEPEŁNOLETNIEGO POWYŻEJ 13 ROKU ŻYCIA (DOTYCZY KLAS 1-4) 

Upoważniam do odbioru mojego dziecka niepełnoletniego powyżej 13 roku życia: 
 

ze Szkoły Podstawowej nr 356 ul. Głębocka 66 w Warszawie 

Lp. Imię Nazwisko Telefon 

1.    
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za 
bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru 
przez wskazaną powyżej, upoważnioną osobę. 
 
Oświadczam, że ww. osoby zapewniają mojemu dziecku pełne 
bezpieczeństwo. Jednocześnie zobowiązuję się do przekazania ww. 
osobom treści klauzuli informacyjnej RODO. 

 
 
 

Data i podpis osoby składającej oświadczenie 
 
 
 

WIZERUNEK DZIECKA 

Ja, niżej podpisana / podpisany (proszę zaznaczyć odpowiednio): 

☐ wyrażam zgodę 

☐ nie wyrażam zgody 

na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka (wraz z możliwością opisania wizerunku imieniem 
i nazwiskiem dziecka oraz określeniem klasy, grupy lub placówki oświatowej) w sposób wskazany poniżej  
(proszę zaznaczyć odpowiednie pole lub pola): 

Sposób utrwalenia wizerunku 

☐ Fotografie ☐ Nagrania wideo 

☐ Strona internetowa  ☐ Publikacja na terenie placówki oświatowej (np. gazetka 
ścienna, tablo) 

☐ Publikacja na terenie placówki oświatowej (np. gazetka 
ścienna, tablo) 

☐ ____________ 

Przyjmuję do wiadomości, że udzielona przeze mnie zgoda może być 
wycofana w każdym czasie, jej przeniesienie na osobę trzecią 
wymaga uprzedniej pisemnej zgody, a przekazane informacje będą 
wykorzystywane zgodnie z treścią klauzuli informacyjnej RODO.         

 
 

Data i podpis osoby składającej oświadczenie 
 

 

mailto:inspektor@dbfo.waw.pl

