
Publiczne Przedszkole Nr 1 

Im. Krasnala Hałabały 

Ul Kościuszki 6 

05-230 Kobyłka  

 

Załącznik nr 2 

 

Kobyłka, dnia…………………. 

 

 

Deklaracja o stosowaniu diety eliminacyjnej/specjalnej 

 

 

Informuje, że moje dziecko (imię, nazwisko, grupa przedszkolna)  

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

 

Wymaga stosowania diety/ma alergię/nietolerancję 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Zobowiązuję się dostarczyć do placówki przedszkola zaświadczenie lekarskie potwierdzające 

zasadność stosowania  ww. diety. 

Zobowiązuje się również informować placówkę przedszkola o wszystkich zmianach 

dotyczących żywienia mojego dziecka. 

 

 

……………………………… 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Numer telefonu do kontaktu……………………………………….. 

       



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych (oraz danych osobowych dziecka) jest Publiczne Przedszkole 

nr 1 im. Krasnala Hałabały, ul. Kościuszki 6, 05-230 Kobyłka (tel. (22) 786-12-18, e-mail: 

przedszkole1@kobylka.pl (dalej: Przedszkole). 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie się Państwo skontaktować z naszym 

Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@przedszkole1.kobylka.pl lub listownie na adres 

Przedszkola.  

3. Pana / Pani dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane w celu zapewnienia odpowiedniej 

opieki, odżywiania na podstawie art. 155 Prawo Oświatowe w związku z art. 6. lit. 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), (dalej: RODO). 

4. Podanie danych jest obowiązkowe. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów, jednak 

nie dłużej niż wynika to z przepisów prawa. 

6. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom (z wyłączeniem sytuacji gdy wynika to z przepisów prawa).  

7. W przypadku, gdy uznają Państwo, że administrator przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, mają 

Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).  

8. Mają Państwo również prawo dostępu do danych osobowych, prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo 

do żądania ich sprostowania (poprawiania), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych; prawo do żądania usunięcia danych osobowych. 

9. Pana / Pani dane osobowe ani dane osobowe dzieci nie będą przekazywane do państw trzecich. 

10. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu. 

 

 

 

mailto:przedszkole1@kobylka.pl

