
 
Specjalista Ochrony Danych Osobowych 
      inspektor.abi2@gmail.com 

………………………………………..     Lębork,  dnia ………………………. 

( imiona  i nazwisko rodziców/ opiekunów prawnych ) 

 

…………………………………………… 

(adres zamieszkania) 

ZGODA 
NA PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH, W TYM WIZERUNKU  WYCHOWANKA Przedszkola nr 9 w Lęborku 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, w tym również  jego wizerunku (np. zdjęcia, 

nagrania video) i publikacji tych danych i wizerunku na stronach internetowych administrowanych przez przedszkole, 

materiałach prasowych oraz publikacjach reklamowych przedszkola.  

Wyrażam zgodę na publikację danych osobowych dziecka oraz jego wizerunku w związku z jego uczestnictwem  

w konkursach i olimpiadach tematycznych, przedszkolnych i poza przedszkolem orazw różnego rodzaju zawodach 

sportowych itp. Wyrażam również zgodę na przekazywanie danych osobowych dziecka organizatorom konkursów  

itp., o których mowa wyżej. 

Powyższa zgoda jest dobrowolna i nie ma wpływu na przebieg procesu nauczania dziecka. 

Przetwarzanie danych odbywad się będzie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 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)„RODO”. 

        ……………………………………………………. 

                ( czytelne podpisy rodziców / opiekunów prawnych 

)Obowiązek informacyjny 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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)„RODO” informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych dziecka jest Przedszkole nr 9 w Lęborku przy ul. Mireckiego 9 reprezentowane przez Dyrektora 

Przedszkola. 

2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Pana Sławomira Olczyk. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 

poprzez e-mail: inspektor.abi2@gmail.com lub w siedzibie administratora po wcześniejszym umówieniu. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: 

a) dane osobowe dziecka związane z udziałem w konkursach i zawodach organizowanych przez przedszkole i poza przedszkolem,  

na podstawie podpisanej zgody osoby fizycznej lub rodzica/opiekuna prawnego w przypadku małoletniego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.- RODO; 

b) wizerunek dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez przedszkole w prasie lokalnej, telewizji, 

w folderach promujących szkołę, oraz na stronie internetowej przedszkola na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 

i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.- RODO. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

oraz podmioty realizujące zadania na rzecz Administratora danych. Dane te będą przekazywane tylko w niezbędnym zakresie  

do zrealizowania zadao. 

5.Dane osobowe będą przetwarzane w zależności od rodzaju danych i celu ich przetwarzania przez okres określony w jednolitym 

rzeczowym wykazie akt obowiązującym w Przedszkolu nr 9 oraz innych przepisach dotyczących danych osobowych.  

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści danych dzieckaoraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo  

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośd  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Skorzystanie z wymienionych praw wymaga złożenia 

oświadczenia woli w formie pisemnej. 

7. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8. Dane dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegad profilowaniu. 

9. Dane osobowe dziecka nie będą przekazywane do paostw trzecich. 


