
 

Informacje dotyczące stanu zdrowia, stosowanej diety  

i rozwoju psychofizycznego dziecka  

 

 Dyrektor 

 Szkoły Podstawowej Nr 2 

 im. Jana Pawła II w Żychlinie 

 Rok szkolny 2022/2023 

Szanowni Państwo, 

zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 

996)  w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole podstawowej odpowiedniej opieki, odżywiania oraz 

metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi szkoły uznane przez niego za istotne 

dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.  

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przekazanie dyrektorowi aktualnych informacji 

dotyczących Państwa dziecka. Jeżeli uznają Państwo, iż informacje, o których mowa powyżej nie dotyczą 

Państwa dziecka, prosimy nie wypełniać niniejszego dokumentu lub jego określonej części. 

 
1. Dane dziecka: 

 

Imię i nazwisko dziecka  

PESEL dziecka  

istotne dane o stanie zdrowia dziecka* 

 

 

 

 

istotne dane o stosowanej przez dziecko 

diecie* 

 

 

 

 

istotne dane o rozwoju psychofizycznym 

dziecka* 

 

 

 

 

2. Oświadczenie: 
 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe; niezwłocznie 
powiadomię dyrektora o zmianie danych zawartych w dokumencie; zapoznałam/em się z treścią dołączonej 
informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych.  

 
3. Dołączam następujące dokumenty/załączniki* (jeżeli dotyczy): 

 

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

 
…………………………………………… 
(data i podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

*-skreślić, jeżeli nie dotyczy 



 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako RODO: 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny – Szkoła Podstawowa Nr 2 
im Jana Pawła II w Żychlinie, ul. Żeromskiego 8, 99-320 Żychlin. 

2. W sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować 
się z inspektorem ochrony danych pod adresem: iod@gminazychlin.pl.  

3. Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym 
przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej 
formie wychowania przedszkolnego, publicznej szkole i publicznej placówce, o której 
mowa w art. 2 pkt 8, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-
wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki 
uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju 
psychofizycznym dziecka.  

4. Dane osobowe dzieci oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych przetwarzane są na podstawie 
art. 155 ustawy Prawo oświatowe. Podanie danych, w przypadku posiadania przez rodzica 
istotnych informacji niezbędnych do zapewnienia przez placówkę odpowiedniej opieki, odżywiania 
oraz metod opiekuńczo-wychowawczych, jest obowiązkowe. 

5. Odbiorcą danych osobowych jest wyłącznie upoważniony personel placówki. 
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do innego państwa ani do organizacji międzynarodowej. 
7. Dane będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko uczęszcza do 

placówki.  
8. Rodzicom lub opiekunom prawnym przysługuje prawo dostępu do danych przekazanych na 

podstawie art. 155 ustawy Prawo oświatowe, w tym danych osobowych ich dzieci oraz żądania ich 
sprostowania.  

9. W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

10. Rodzicom lub opiekunom prawnym, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych narusza 
obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi, zgodnie z art. 77 RODO do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), z 
tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych 
osobowych. 


